
  

  اليھود انثروبولوجيا

  ال حمدانمج. د 

  عبدالوھاب المسيرى. تقديم د

ھذا الكتاب من أھم مؤلفات وبحوث الدكتور جمال حمدان رحمه � وربما كان من 

عن ع$قتھم ببني اغتياله حيث فند فيه إدعاءات اليھود بنقاء س$لتھم وأكاذيبھم أسباب 

ليسوا ھم أحفاد اليھود ن اليھود المعاصرين إسرائيل ويھود التوراة وحاول فيه إثبات أ

 الخزر يةالذين خرجوا من فلسطين فترة ما قبل المي$د وإنما ينتمون إلى امبراطور

التترية التي قامت بين بحر قزوين والبحر ا5سود والتي اعتنقت الديانة اليھودية في 

 ذلك الكاتب ا9نجليزي أن ذلك ھو ما أكده بعدوالجدير بالذكر . القرن الثامن المي$دي 

  آرثر كويستلر مؤلف كتاب القبيلة الثالثة

  عادل محمد                                                                                 

  

  

  

  

  

  



  مقدمة

  عبد الوھاب المسيرى. د: بقلم 
  

 عنوان الكتيب الذى بين أيدينا، ھو» ثرويولوجيةا?ناليھود من الناحية « أي ، أنثروبولوجيااليھود 

رائه آه وأفكارورغم صغر حجم الكتيب فإنه يبلور كثيرا من . ألفه ھذا العبقرى الفلتة، جمال حمدان

  . سفية والسياسية ومنطلقاته الفكربة ل الفمنظومتهوC يمكن فھمه إC فى إطار 

 أي لمعنى السلبى للكلمة،كتابات جمال حمدان، ليس دراسة أكاديمية با كل وھذا الكتيب، مثل

يكتبھا أحد المتخصصين ا5كاديميين دونما سبب واضح وC تتسم بأى شىء سوى  التي الدراسة

من توثيق (ھا اتبع مجموعة من ا5عراف وا?ليات البحثية بصاح 5ن »صالحة للنشر«أنھا 

  . العلماء والمتخصصينمن تم اCتفاق عليھا بين مجموعة  علمية موضوعية تومراجع وعنعا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الصفحات في النص نفسه بعد أرقاملتقليل عدد الھوامش سنورد 

   شارةانلرريولوجيا فسنكتفي با9اليھود إC كتاب (عنوان الكتاب 

  ) . إلى رقم الصفحة

   . ١٩٦٨) دار الھ$ل (والتحريرإستراتيجية اCستعمار ) ١

  . ١٩٩٥) يئة العامة للكتابالھ ( مصر شخمية) ٢

   . ١٩٩٢) دار الھ$ل(ي المعاصر ا9س$مالعالم ) ٣

  اقتبسنا من . ١٩٩٥» دار الھ$ل«عمر الفاروق . د: ث$ثية حمدان ) ٤

  وردت فى الطبعة الموسعة  التي ھذه الكتاب بعض أقوال جمال حمدان

  . لكتاب شخصية مصر

  

مع أنھا C تنبع من أية معاناة حقيقية » أبحاث«يقال لھا التى (والھدف عادة من مثل ھذء الكتابات 

 كاديميتضمھا السيرة العلمية لZ التي ھو زيادة عدد الدراسات) شىء أي عن» بحثا«وC تشكل 

قد تقوم الدنيا ثم تقعد وقد .  للنشر ھو عادة ما يؤھل للترقيةحصاحب الدراسة، فتتم ترقيته، فالصال



 ويعنعن ويوثقC يزال يكتب » البحث«$م، وصاحب ظل وينتشر اليقتل اCبرياء وينتصر الظ

. ويوثق ويعنعن وينشر، وتدور المطابع وتسيل ا5حبار ويخرج المزيد من الكتب يكتبر، ثم شوين

تقرأ فيھا أبحاث أكاديمية C تبحث عن شىء ليزداد لمعانا  التي المؤتمرات إلى ثم يذھب صاحبنا

 مني ، يتحرك فى عالم خالكاديمي لشئون ال$شىء ا5علىالمجلس ا5يعين رئيس إلى أن  لقا،أوت

رمادية كالحة ھى ھذه المعرفة ا9كاديمية، :  عالم خال من نبض الحياة- ھموم انسانية حقيقية أي 

وذھبية خضراء ھى شجرة المعرفة الحية المورقة النموذج المعلوماتي التراكمي كتيب جمال 

صاحب «ھى دراسة عميقة كتبھا مثقف مصرى  وإنما بھذا المعنى،حمدان ليس دراسة أكاديمية 

$ شك يتبع معظم ا5عراف ا5كاديمية بوھو . ، C يكتب إC انط$قا من لحظة معاناة وكشف»موقف

 C ويستخدم كل ا?ليات البحثية من توثيق وعنعنة، ولكن ا5ليات ھى مجرد أليات، والوسائل

وربما تفوق بمراحل ما تأتى به المراجع (ة وبكثرة دات موجوإلى غايات، والمعلومبداتتحو5

ظھور مشروع  إلى  ھى قلق وجودى عميق أدىءفنقطة البد. ولكنھا مجرد معلومات ) المعلوماتية

  . عدل  إلى تحويل الحقيقةن كالحقيقة وكيف يم إلى فكرى متكامل، والھدف يظل دائما ھو الوصول

لة ل$جابة عن سؤال ما، وتصب كل وة، محادراسات إشكاليولذا فكل دراسات جمال حمدان ھى 

 مثل فكارس ناق$ لZيفجمال حمدان صاحب فكر ول. ا5سئلة فى مشروع فكرى واحد، محوره مصر

 C فكرة وأخر صيحة،  يستھان به ممن يسمون بالمفكرين في ب$دنا ممن جعلوا ھمھم نقل آخرعدد

  لعالم ھو الغرب أولئك الذين يرون أن ا"عادة من الغرب 

الدنيا ھى أوربا على أن سادت طوي$، والتى تركز التي وC شىء سواه، وھى النظرة اCستعمارية.. 

Euro-Centric٢٣ث$ثية حمدان ص " الغرب بعامة  أو  معأأمريكا على أوربا وا?ن و"   

تساق الداخلي  من الترابط واCصاحب الفكر ھو إنسان قد طور منظومة فكرية تتسم أجزائھا بقدر

أما ناقل .  رؤية واحدة للكون- ھا نموذج معرفى واحد ء، ويكمن ورا)قلقه وأماله عن فھي تعبر(

منظومة  إلى ا متناثرة C يربطھا بالضرورة رابط، وتنتمى كل فكرةأفكار، فھو إنسان ينقل فكارآ5

 فكارآ5قومون بنقل وما يحدث فى كثير من الدراسات ا5كاديمية أن كاتبيھا ي. فكرية مستقلة

مع إدراك كامل له دون  أو ھا،ءذج المعرفى الكامن وراون إدراك للنمودالمتباينة ويعرضون لھا، 

 نقل كل -) لحق بركب الحضارة الغربيةنحتى (وا بتضميناته وتطبيقاته، فمھمتھم ھى النقل ثأن يكتر

وت القلب مر تعبير عن شىء بأمانة شديدة وحياد أشد، وموضوعية متلقية ھى فى واقع ا5م



 محل فكارZل المباشرفى ھذا ا9طار يحل السرد . والعقل والضمير والھوية، والقدرة على اCجتھاد

 فكارآ5تركيب، ويختفى المنظور النقدى، فتتعايش عمليات التفسير بما تتضمنه من تفكيك وإعادة 

 ورصھا فكارآ5ونقل . والھامشىC يمكن التمييز بين الجوھرى منھا وجنب  إلى المتناقضة جنبأ

ختلف كثيرأ عن نقل المعلومات ومراكمتھا دون إدراك للمعنى يدراك لتضميناتھا الفلسفية C إدون 

قد تنقل ولذا فمثل ھذه الدراسات . عت منهوالتحيزات القابعة داخلھا والسياق الذى نبوراءھا الكامن 

) ٧كما يقول جمال حمدان صن (آسياية سبعن غير عمد وجھات نظر محدودة ومحسو أو عمدا

C تختلف كثيرا عن شركات نقل  التي فكارآ5أعضاء فى شركات نقل  إلى وھكذا يتحول المثقفون

  . حتى البضائع أو المعلومات

تماما فى صفوف التي استشرت ھذه المدرسة المعلوماتية التراكمية  إلى  حمدان C ينتمىجمال

 - تحليل سطحى للمضمون - جداول -ات ناستبيا(من خ$لھا  العلميج تاا?ن بسبب سھولة الباحثين

 ھذا النموذج، انتشاروCشك أن غياب المشروع الحضارى المستقل يزيد من ) أرقام ـاستط$ع رأى 

كير المركب من خ$ل الرؤية ف التمحل المصمتإذ يحل التفكير السھل المباشر من خ$ل الكم 

لZمر الواقع بدي$ لمحاولة ) الموضوعى(ھزوم وا9ذعان مح التلقى البصوالھوية والحلم وا5مل، وي

وقد زحف ھذا النموذج على المقررات المدرسية وفلسفة . صياغته رصدالواقع بأمل تغييره وإعادة 

C تعلم الطالب شيئأ، إذ أن  التي التعليم فى مدارسنا، ومن ھنا التلقين، والدروس الخصوصية

  . كتسبھا ھى مھارة اجتياز اCمتحاناتيلتى  ايةساسا5 المھارة 

لقية، تإطار الموضوعية المع، تدور فى بداإن المدرسة المعلوماتية التراكمية معادية للفكر وا5

ياغة العالم، وھى C صد يدعة تعبة مي انسانطاقةلة ترصد وتسجل، وليس آية، العقل عندھا بالسل

 من ارة، ترصدھث المتنافكارآ5و فى الحقائق والوقائع ة 5نھا غرقت تماماقالحقي أو تكترث بالحق

ة له، ولذا تفقد الظواھر يالخارج دون تعمق ودون اجتھاد وكأنھا أشياء مرصوصة، كم C ھو

 كتاباتنا فى العربية أغلبنحن ن$حظ أن "وكما يقول جمال حمدان، . شخصيتھا ومنحناھا الخاص

تعامل  التي غير المباشرة أو يغة السياسية المباشرة فى جملتھا الصأخذى تسرائيلعن العدو ا9

حقيقة  إلى بأخرى دون أن تحاول أن تنفذ أو ككم معلوم بدرجة أو العدو كمعطيات مفروغ مئھا

صھيونيون، والكل يعيش فى كنف اCستعمار وحمايته، والكل أتى  أو فالكل يھود: كيانه وتركيبه

أتوا بدورھم بطريقة ما من س$لة يھود فلسطين بصورة غامضة من نسل يھود الشتات الذين 



تبدو ... المتعجل غير المتأنى أو اCختزالى أي وفى ھذا ا9طار التجريدى الضيق. إلخ ... التوراة

 كما لوكنا نطارد - أكاد أقول - أحياناصورة العدو فى أذھاننا باھتة عائمة تالفة السطحية، وتبدو 

  ). ٦س " (شبحا

  

  ثنائية تكاملية 

دراسة علمية محققة "وبدC من ھذه المطاردة العبثية لZشباح غير الحقيقية، يقترح جمال حمدان   

، )٦صن (سا وتركيبا، تطورا وتوزيعا نتقتنص ھذا الشبح، تجسده، ثم تشرحه أص$ وتاريخا، ج

معلوماتية ال أو كريةف الأصيلمن التف وبدC ع؛بدادC من التلقى ا5ببدC من اCختزال التركيب؛ و

  أو إعادة (تبدأ ھذه الرؤية بتعريف . ة رؤية متكاملة وحيةتالمي

 فى مجال صيلالمبدع ا5يرين، أن البحث كثوھذا أمر يغيب عن ال(علم الجغرافيا ذاته ) تعريف

أى التعرف على  (رضالجفرافيا ھى علم تباين ا5ف).  يعيد صياغة حدود العلم ذاتھايةا9نسانالعلوم 

ولذا فھى تتعامل مع الكم » علم«، ھى وC شك )" المختلفةرض ا5أجزاءت الرئيسية بين اCخت$فا

الحدود المادية الصارمة، ولكن جمال حمدان  أو يقف معظم باحثينا عند ھذه التضاريس. والعام

المبدع الجسور يتقدم ويغامر ليتعامل مع الكيف والخاص فيؤكد أن قمة علم الجغرافيا ھو التعرف 

فالشخصية « فا، ل جديدا مختايقول ذلك وھو يعرف تماما أنه قد ولج عالم. شخصية ا5قاليم،«على 

ل ء وتوزيعات ا9قليم، إنھا تتسائصشىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصا» ا9قليمية

» روح المكان« إلى  عما يعطى منطقة تفردھا وتميزھا بين سائر المناطق، وتريد أن تنفذاأساس

  ". تحدد شخصيته الكامنة التي ف عبقريته الذاتيةلتستش

و9نھا C بدن لھا نجدھا تھوم فى . دن لھا وC قوام وC روحبC  التي عالم الكم ھو عالم ا5شباح

وھى أيضأ C روح لھا، فالروح ھى مصدر فردية المرء وتميزه عن . ا5ماكن وC يمكن ا9مساك بھا

 يته يختلفان من فردنعنى أن الجسد ليس له تميزه، فشكل الجسد ويھذا C ي . ا9نسانغيره من بنى 

ولكن تميز الجسد ليس بنفس درجة تميز الروح، فالجسد . أخرى إلى فرد ومن مجموعة بشريةإلى 

بل إن تميزه . فى نھاية ا5مر والتحليل والمطاف كم مادى ينتمى لعالم المادة، وقوانين الحركة

من ملبس ( الجسد داخل خطاب حضارى متميز غوصت التي وح ليه،الحقيقى يأتى من وجود الر



تختلف من زمان 5خر ومن مكان 5خر، فھى تخرج بالجسد من عالم الطبيعة ) ومأكل وزينة

  .  بثرائھا وخصوصيتھايةا9نسانالحضارة ينھا العامة وتدخل به عالم نقواو

رة وليست سجينة الكم، فھى C تقبع قط 5ن الجغرافيا كعلم تتجاوز عالم المادة والحواس المباشو

ھى تترامى بعيدأ عبر الماضى وخ$ل التاريخ 5نه بالدور فتتجاوزھما،  وإنما  وھنا وحسب،ا?نفى 

التاريخى وحده يمكن أن نتعرف على الفاعلية ا9يجابية ل$قليم وعلى التعبير الحر للشخصية 

 أحادية البعد ضحمدان فھو يرف له جمال ولن$حظ ما يفع  ) ٢ر ، ص صشخصية م( ا9قليمية 

ولكن ... أصيل التفأصيلحق لنا أن نبقى تف: " تشكل جوھر رؤيته وكما يقوليةأساسويتبنى ثنائية 

   وإنما نتوه، أو أحق علينا كذلك أC نغرق فيھا

ة وإلى جانب النظر...  الكليات وأعم العمومياتأعلى إلى علينا أن نتجاوزھا، نقفز منھا وفوقھا

ية بية والجغرافية المجھرية، Cغنى عن النظرة التركيبية التليسكوبالتحليلية الميكروسكو

يدعو  التي ولكن الثنائية). ٢٩ث$ثية حمدان، ص " ( قآCفية الواسعة بوالجغرافية والماكروسكو

 مكان - جغرافيا تتكامل مع تاريخ -كم يتكامل مع كيف : ثنائية تكاملية وإنما لھا ليست ازدواجية

  .  خاص يتكامل مع عام-  يتكامل مع كل ء جز- جسد يتكامل مع روح -يتكامل مع زمان 

يعنى تقاطع  وإنما )الواحدية إلى فھذا يؤدى(ان واندماج الواحد با5خر بوالتكامل ھنا C يعنى ذو

ات فسنكتشف ر الثانى فى الثنائيصنا العنأخذوإذا . تفرد وتجاوز لعالم الكم المادى إلى وتفاعل يؤدى

وكما ). زمان ـ روح تاريخ -كيف  (ا9نسانعالم  إلى ينتمى وإنما أنه C ينتمى لعالم المادة المصمتة

، ا9نسانرساء، ولكنھا تنطق من خ$ل خالبيئة قد تكون فى بعض ا5حيان : "يقول جمال حمدان

ل ظ قيل بحق أن التاريخ ، ولقدلسانھا  ما كان التاريخ أكثرولكن ما صماء وربما تكون الجغرافيا 

بيئة ) ٤ مصر ، ص شخصية ( الزمان على رض، بمثل ما أن الجغرافيا ظل ا5رضى ا5ل عا?ن

 المرضوعية المعلوماتية والدراساتھذا ھو عالم الواحدية المادية .  وجغرافيا صماءخرساء

، )تابات جمال حمدانمثل ك( بلسان فصيح وتاريخ يتحدثفى مقابل إنسان يذطق ) التراكمية المتلقية

، ولكن رض على ا5- و يلقى بظله عليھا ھ تجاوز عالم المادة ولذا فا9نسانمحاولة ھو والتاريخ 

 تلقى ھى ا5خرى بظ$لھا رض، ولذا فا5يبتلعھما مادية العالم وموضوعيته C يمكن لeنسان أن 

  . ى ا9نسانعلى الزمان 

  



  المحص$ت الرياضية 

وم المعرفى الذى يشكل وجعلت جمال حمدان يرفض ھذا المفھ التي  ھىيةسساا5ھذه الثنائية 

ى وإمكانية ا9نسانع بدا الفلسفى للنموذج المعلوماتى التراكمى والذى قوض دعائم ا5ساسا5

يبة عليه ئ يلقى بظ$له الكثيفة الك- ا9نسانكر مادى حتمى ممل يقضى على فاCجتھاد وأحل محله 

 للبحث يةساسا5ية ف المعرالمنطلقاتت من أصبح التي عنى فكرة وحدة العلومحتى يخفيه تماما، أ

 عدم التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم بوجوھر ھذه الفكرة ھو أنه يج. العلمى فى مصر والعالم

ھو  وإنما والنوع والكيف،وا5شياء ليس اخت$فا فى الجوھر   ا9نسان، فاCخت$ف بين  يةا9نسان

يسرى ) والظواھر الطبيعية(ما يسرى على ا5شياء  فإن  والدرجة والكم، ولذاأصيل فى التفاخت$ف

 وا5شياء ا9نسان، ولذا ف$بد أن يكون ھناك منھج واحد لدراسة ا9نسانعلى  ته ياأساسفى 

 فمن منا يمكن أن ينكر إنسانيته(قد C يقول دعاة ھذا المنھج ذلك صراحة .  والنملا9نسانولسلوك 

يرفض . من فى منطلقاتھم المعرفيةضولكن مثل ھذا الموقف مت) ببساطة وبشكل صريح وواضح؟

 تتحققفالجغرافيا الكاملة الكامئة C : "لeنسان عادى مت المصمنطق المادى المجمال حمدان ھذا ال

قة يمية ليست تقرير حقي ا9قلوالشخصية..  فى دراسة الشخصية اCقليميةتتحققفى شىء كما 

اما للقياس الرياضى وا9حصاء، وذلك على الرغم من أنھا تعتمد مة يمكن أن تخضع تطلقةمية معل

وھو C يجد .  مية موضوعية بحتة إنھا عمل فنى بقدر ما ھى عمل علمىلعلى مادة ع ... اأساس

 رأسھاترتفع ب... فلسفة عملية واقعية... فلسفة المكان"، الجغرافيا أرضتع أي فى ھذه الثنائية

وفى عبارة رائعة تعكس ھذه الثنائية وتفرض . رضوتظل أقدامھا راسخة فى ا5.. فوق التاريخ

فلسفة تحلق بقدر ما : " يقول حمدان - وھو سيد مثل ھذه العبارات -عليھا قدرا من التكاملية 

، علم بمادتھا، فن بمعالجتھا: علم وفن وفلسفة فى ذات الوقت"الجغرافيا فى نھاية ا5مر ". تحدق

فھذا "، )الواحدى المادى(كل ھذا يعنى رفض النموذج المعلوماتى التراكمى . فلسفة بنظراتھا 

مرحلة التفكير، من  إلى المنھج المثلث يعنى ببساطة أنه ينقلنا بالجغرافيا من مرحلة المعرفة

وما بين ) ٦ية مصر، ص صشخ" ( ةن الرصيفكارآ5جغرافيا  إلى جغرافيا الحقائق المرصوصة

  .  ثمة فرق شاسع يةا9نسانالتراكمى والرصانة رص ال

حتى (فى التصاعد  بدأ  كان قدصولعل ھذا ھو السبب الحقيقى لتركه الجامعة، فالنزوع نحو الر

لعله أحس بالكارثة المحدقة وبالتشيئ المطبق، وبأن عالم ). أبعاد C يمكن تخيلھا إلى ل مؤخراصو



عه، Cنه عالم C فلسفة فيه وC فن أبداا فقرر أن يحمى علمه والكم واCشباح يزداد اقترابا واتساع

 Cوإنما -ع أبداو  hبا Cقوة إ Cحول و Cتقول شيئا و C محص$ت رياضية صماء خرساء.   

 ھنا تحتاج لمزيد من التأكيد وھى أن فكرة وحدة العلوم بنزعتھا المادية المتطرفة يةأساسثمة نقطة 

C تقوم بالمساواة بين كل ) تمى الصارمحعية خاضعة للقانون الطبيعى الكل ا5مور مادية طبي(

عنصر مادى  إلى تقوم فى نھاية ا5مر وفى التحليل اCخير بتسويتھا وردھا وإنما الظواھر وحسب

 التي وصيات ويختفى عدم التجانس وتظھر المحص$ت الرياضيةصفتختفى الثنائيات والخ. واحد

 إلى نسبة«و العولمة والكوكبة والكوكلة حنظام العالمى الجديد بنزوعه نال أو تشبه الھامبورجر

Cر ماركت ضخم، كل الناس فيه سواسية كاسنان المشط بسو إلى ويل العالمحوت» الكوكا كو

جمال حمدان C يطيق ھذا، فعالمه عالم إنسانى ثرى جميل . المصنوع محليا أو الب$ستيك المستورد

  .  والتفرد والخصوصيةتسم بعدم التجانس مورق ينبض بالحياة وي

تدور فى إطار  التي وينعكس كل ھذا فى مفھومه للوحدة، فھو يرفض الوحدة العضوى المصمتة

ى فى مبدأ ا9نسانبل إنه يؤكد البعد . متجانسا أملسالرؤى المادية وتشيئ الظواھر، وتجعلھا ك$ 

من الوحدة  وإنما ورة من الوحدة الطبيعية،إن الوحدة السياسية C تأتى بالضر. "ة ذاته دالوح

  البشرية تأتى، فالعبرة فى قيام دولة موحدة دستوريا ھى وحدة 

 من لغة مشتركة وتاريخ ملتحم يةساسا5وحدة القومية بمعنى تجانسھم فى المقومات  أي الناس،

في  الوظيفية ثم إن الوحدة السياسية وحدة وظيفية، والوحدة... ومصلحة مترابطة وعقيدة سائدة

مجال C تأتى من الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى، فأى جدوى من أن تتحد أقطار أي 

يكون مجرد تمدد أميبى عقيم؟ وھذا بالدقة  إC أن متشابھة منمطة فى إنتاجھا ومواردھا وإمكانياتھا

  ) . ١٣ص شخصية مصر،(» الوحدة فى التنوع« أو »التنوع فى الوحدة«ما يعرف بمبدأ 

  

  سيدة الحلول الوسطي 

): ائت$فا واخت$فا(يين أساس يتبدى تماما فى رؤيته لمصر، فھى نتيجة تفاعل بين بعدين المنھجمذا 

ر الكامنة كفلتة جفرافية، ھى فلتة صالموضع والموقع، ويين ھذا الشد والجذب تخرج شخصية م

يتعبد فى محراب ) هلو للبعض تصويركما يح(ولكنھا ليست وثنا، ولم يكن ھو عاشق وثنى لمصر 

كثير : "فيقول) مكان أخر أي أو(رى صمصر، ولذا فھو يرفض السقوط فى ميتافيزيقا المكان الم



تلك، ولكن مجموعة الم$مح ككل تجعل منھا  أو ر مع ھذه الب$دصمن ھذه السمات تشترك فيھا م

  ) . ٨شخصية مصر ، ص : (  حقيقةامخلوقا فريدا فذ

من عرف الحب الحق، وأن تبوح به ن كان محبا لمصر، والحب أسرار، كما يعرف كل جمال حمدا

ولذا أن تحاول أن تفھم السر وأن تفصح ! ھو فى حكم المحال، وإن اتسعت الرؤية ضاقت العبارة

 الذى يستند -  الفيلسوف - الفنان -ولكن العالم . عنه فى ذات الوقت ھو شكل من أشكال الثنائية

نائية تكاملية يعرف ذلك تماما، ولذا فھو يحاول أن يفھم السر وھو يعلم مسبقا أنه لن ث إلى همعال

صاح لن يجففا بحر الحب آCفيكشفه، ولن يسويه، وھو يحاول أن يبوح ولكنه يعلم أن البوح و

 نقتل الفراشة ثم -رائيا ب الذى سيؤسسه ليس علما رصديا ترشيحيا فالعلموعيون المحبة ولذا 

  . إن الدراسة ا9قليمية التحليلية: كما يقول أو .نفسرھاندرسھا و

تجسد العبقرية بإحكام، إنھا  أو قبض على روح المكاننتثرى معرفتنا بالمعلومات، غير أنھا قل أن ت

  ث$ثية حمدان ، " ( إC أنھا في غمار ذلك تضحى بروح ا9قليم.. تشرح ا9قليم 

ق لجمال حمدان ھو علم مبنى على الحب، علم يحوما يريد أن يؤسسه . تزھقه تماما) ٢٩ص 

؛ )٢٩ث$ثية حمدان، ص " (الكل إلى من الجزء.. التعميم إلى يتحرك من التخصيص"ويحدق، 

ولذا . يعرف الوحدة وC ينكر عدم التجانس! ه والعمق الجوانى بأبعادهأصيليدرك السطح البرانى بتف

وھذا التجانس ليس . كفى أن نقول تجانسا نسبيأC ينبغى لنا أن نبالغ فندعى تجانسا مطلقا، ي

أن "، فمن الواضح )نفسھمالتى يدعيھا العنصريون البيولوجيون الماديون 5" (النقاوة الجنسية

س من الدقة يول... عروق مصر وصبت فى شرايينھا إلى دماء كثيرة دخيلة وغريبة قد أضيفت

 ثابتةى من دخله بشكله، فليس ھناك أطر ، جامد يتشكل كلءوعابالعلمية فى شىء أن نصور مصر 

   )٣٢ر، صصشخصية م(أقفاص حديدية ا ھ كانالحدھذا إلى 

 الواحدى المطلق، عالم ا5شباح والتجانسالنماذج اCختزالية المغلقة  من واضحنفر بشكل ي   كاتبنا

 الزمان تقى فيھالى رقعة يھ وإنما يحبھا ليست شيئا ماديا، جغرافيا محضا، التي ومصر. إياه

  . بالمكان 

 ھى بطريقة ما تكاد -C تذوب وC تختزل فى كل واحدى مصمت  التي ھى مجموعة من الثنائيات

 ، ولكنھا تمت أيضاأفريقياكل مكان دون أن تكون ھناك تماما، فھى بالجغرافيا تقع فى  إلى تنتمى

ا برسالتھا التاريخية  بالتاريخ وھى بجسمھا النحيل تبدو مخلوقا أقل من قوى، ولكنھآسياإلى 



وإذا كان لھذا كله مغزى، فھو ليس أنھا تجمع بين ا5ضداد ...  من ضخمأكثرالطموح تحمل رأسأ 

رية، بين أبعاد ثبة وصددة غنية وجوانب كثيرة خعجمع بين أطراف متتأنھا  وإنما والمتناقضات،

، تجعلھا »لحلول الوسطىسيدة ا«وتجعلھا » ملكة الحد ا5وسط«فاق واسعة، بصورة تؤكد فيھا آو

،  مصر شخصية!( نصفا لكن ليس أمة وأمة وسطا بكل معنى الكلمة، بكل معنى الوسط الذھبى، 

  .) ٩ـ ٨ ص

  

  ية ا9س$مالدائرة العريية والدائرة 

كنھا لو). ٨ ص مصرشخصية(" عربية با 5ب.. فرعونية بالجد" الحلول الوسطى ھذه وسيدة  

أن العرب غير .  واحد مشتركأعلىفاCب والجد من أصل وجد "واجية ازديست لية، ول تكامثنائية

إC » ا5ب البيولوجى«سوا ي، ولا5ولى فى الدرجة اCجتماعيقافة مصر، ھم ا5ب ثھنا وقد غيروا 

  ). ٢١٣، ص  مصر شخصية" (فى الدرجة الثانية

ويمث$ن انقطاعا ھما أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى والروحى ... "ا9س$مفالتعريب و

). ٢٠٨ص مصر شخصية(قطة تحول حاسمة وخط تقسيم فى وجودنا ال$مادى نحضاريا، و

ويالنسبة لجمال حمدان يعد ھذا الوجود ال$مادى ھو العنصر ا5ھم فى ثنائيته التكاملية فبعد 

 رؤيته رأسا فى أو  C يتجزأ من العالم العربى وعاشت غالبا إقليماءات مصر جزأصبح... التعريب

 الصور المجازية أو واCستعارات) ٢٠٨شخصية مصر، ص " (السياسية وفى ظل وحدته القومية

ب الجد حفنحن ن. »المصرية«يستخدمھا جمال حمدان تشى بوCئه العربى على حساب جذوره التي 

ى سير معه خاصة وإذا كان اCب العربى ھو آخر انقطاع فنونتذكره، أما ا5ب فنحن ننتمى إليه، و

) كما يبين جمال حمدان(، خاصة أن الجد قد ابتعد كثيرا، فمصر الفرعونية "اCستمرارية المصرية

معلقة كالحفريات على سفوح الھضبتين، أما فى الوادى فقد  أو لم تعد إC مكدسة فى المتحف

الحضارة إلى أن  انقرضت كما انقرضت من قبل تماسيح النيل من النھر ، ولھذا فنحن ننتھى

فرعونية قد ماتت فى مجموعھا، دون أن ينفى ذلك اCستمرارية المحورية فى حضارتنا المادية ال

وغيرھا من دعاوى (الفرعونية "ولذا يحذر جمال حمدان دعاة ) . ٢٠٧شخصية مصر، ص (

فالمقھود من ھذه الدعوات نفى ) الرجعية التاريخية والوطنيات الضيقة كالفينيقية وا5شورية

 صية مصرصشخ" ( بية ونسخ العروبة ومضاربة القومية الشاملة بالوطنية المغلقةالقومية العر



C ليبرز أصالة ما، ولكن ليقلل من " من دعاة اCستمرارية فى الكيان المصرى يحذركما ). ٢١٤

نا فيبعدنا عن عروبتنا ويطمس خقطاع، ويالتالى ليضخم فى البعد الفرعونى فى تاريا?نجانب 

   ) . ٢٠٩ـ ٢٠٨ص  مصر شخصية(معالمھا 

دوائر ) أو أربع(فى خاطره وفى فمه، وسيدة الحلول الوسطى، تقع فى وسط ث$ث  التي ومصر  

ى وحجر ا9س$مشتى، فھى قلب العالم العربى وواسطة العالم صارت مجمعأ لعوالم مختلفة بحيث 

 أفريقيا إلى يشيروھو فى كتابات أخرى ). ٩، ص  مصر شخصية" ( ا5فريقيالزاوية فى العالم 

  . بقية العالم: ھناك الدائرة الرابعة ا5عظم والمحيط ا5كبر.  باعتبارھما الدائرة الثالثةآسياو

ا9طار العربى حسب تصور حمدان ليس مجرد بعد . "الدائرة العربية أي ا5ولىولنبدأ بالدائرة 

 ومع ھذا )١٧٨صرص مشخصية" ( إشعاعى ولكنه خامة الجسم وكيان جوھر فى ذاته أو توجيھى

 فليس مما يضير قضية الوحدة العربية: "C يرى حمدان أن الوحدة العربية وحدة عضوية مصمتة

  يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل أو 

وھذا . بأخرى داخل ا9طار العام المشترك أو قطر من أقطارھا شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة

ات إنما يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلھا متعددة الجوانب وا5بعاد، التنوع والتباين فى البيئ

ات الوطنية فى ءصالية الراھنة بحال وC يشجع الوCا5نفتأكيد  أو وھو C يعنى التمزيق السياسى

  ) . ١٤ ١٣، ص  مصر شخصية( على حسابه أو وجه الوCء القومى العربى الكبير

حقيقة غائبة عن الكثيرين ؛ جمال حمدان ب$ منازع ھو واحد من أھم   إلىولنتوقف ھنا قلي$ 5شير

خر، ووضح ا5سس الفلسفية  يوليه فقد بلور رؤيتھا للذات وللكون ول٢٣lف$سفة ثورة 

 مصيريا آسيا سياعا ى باعتباره صرسرائيل للصراع العربى ا9ّونظرلمشروعھا الحضارى الثورى، 

 يوليه لم تكن ٢٣ولكن يبدو أن بيروقراطية ثورة .  به عن العنصريةحضاريا له أبعاد دينية، فابتعد

 5ئھا كائت ثورة برجماتية عملية تؤمن ثراء ا9مكاناتمدركة 5ھمية اللحظة التاريخية وC لمدى 

بيذما . ر لھاّ والحلول الجاھزة، فضاع ما ضاع، وجلس فيلسوفنا الحزين ينظوالمعلومات بالحقائق

بيان يطلب منھم  أي دارصة والفكر اCشتراكى، تمتلئ بموظفين قادرين على إ أمانة الدعوكانت

م وبذلك وضع الفكر فى خدمة اللحظة ول) ينت اCيامب كما نظامأى (لخدمة مصلحة الدولة والنظام 

  . ة فى إطار الفكر ظ اللحتوضع



، فھو يرفض ية من منظور حمدان كثيرأ عن الوحدة العربيةا9س$متوضع وC تختلف الوحدة 

يجعلھا تدخل فى صراع مع الوحدة العربية  التي يةا9س$مالمفھوم العضوى الكاسح للوحدة 

بدC من ھذا " . بھدف المضاربة بينھما من جھة وتذويب القومية العربية وتمييعھا من جھة ثانية"

 C ا9س$م توحيد الدين، بمعنى توحيد عقيدة. يةا9س$مللوحدة » صحيا وصحيحا«يطرح مفھوما 

 سياقه الزمنى ؛ وتعميق ا?نورثھا عن ماض فقد  التي فريةحالمسلمين، لتذويب الفروق والفرق ال

تحريفات؛ التبادل الثقافى والفكرى العام  أو ابتعادات  أو  وتقويمھا حيث سطحيةا9س$مروح 

ى الوثيق فى المجتمع السياسارى؛ التضامن جوالمزيد من التنسيق اCقتصادى والترابط والتبادل الت

 ھي تلك جميعا.. ية المستعمرةا9س$مالدولى لمجابھة ا5خطار الخارجية والتعاون لتحرير الدول 

» وحدة عمل«إنھا فى كلمة ... آسياى سيا9س$مالمجاCت الخصبة والفعالة والواجبة لتفاعل العالم 

 C»أنھا ليس: بل يمكن أن نضيف. »وحدة كيان Cت دستورية، فى كلمة أخرىوحدة مصير، إ :

ھى كما قال عبد الناصر فى دوائره الث$ث دائرة إخوان العقيدة الذين  أو .وحدة فكرية C دستورية

الدائرة العربية وحدة مصير، فإذا كانت . قبلة واحدة  إلى يتجھون أينما كان مكانھم تحت الشمس

  )٢٠٦ ا9س$سى المعاصر ، ص المالم( ية وحدة عقيدة ا9س$م وحدة جوار، فا5فريقيةو

  

  عين القلب وقدس ا5قداس : فلسطين 

 البانوراما العريضة حان الوقت أن هبعد ھذه المقدمات التاريخية الجغرافية، الزمانية المكانية، ھذ  

يعير جمال .  من كل ھذا؟ وأين يقع اليھود؟ إسرائيلتقع  أين :نقترب من موضوعنا وأن نسأل 

الجيوستراتيجى المصرى كله فى إيجاز من خ$ل سلسلة من المعادCت حمدان عن الموقف 

  . ا9ستراتيجية على النحو التالى 

  . يھدد خط دفاع سيناء ا5ول ..  من يسيطر على فلسطين-

  سيناءيتحكم فى ..  من يسيطر على خط دفاع سيناء ا5وسط-

  يتحكم فى خط دفاع مصر ا5خير ..  من يسيطر على سيناء-

  . يھدد الوادى .. يسيطر على خط دفاع مصر ا5خير من -

 إن موقع مصر مھدد). ٢٢٨ث$ثية حمدان ، من ( » نواة نظرية ا5من المصرى«وھذه بالضبط 

، خاصة وأنھا تريد أن ترث دور القناة "إسرائيلانتظام با9جھاض والشلل الجزئى ما بقيت بو أبدا



، ومن ثم يصبح المبدأ ا9ستراتيجى ا5ول فى "افىسرقة موقع مصر الجغر إلى نھائيا، بل وتھدف

. تدافع عن مصر ..  تدافع عن القناة- دافع عن سيناء : نظرية ا5من المصرى ھو مرة أخرى 

  ) . ٢٢٨ث$ثية حمدان " ( ميعا، وC ضمان بالتالى إC بذھاب العدوج

بعد أن دخل الجد الفرعونى (" محكوما عليھا بالعروية" حيث نجد مصر ا5ولىالدائرة  إلى ثم ننتقل

" ( C تستطيع أن تنسحب من عرويتھا، أن تنضوھا عن نفسھا حتى لو أرادت«، فھى )المتحف

بل إنھا محكوم عليھا بزعامة العالم العربى الذى تقع فلسطين ھى ). ٢٤مدان ، ص حث$ثية 

 إسرائيلھما، تظھر توحد شطريه والتى تمثل نقطة عبور بين التي منتصفه، ولكن بدC من فلسطين

ھى إسفنجة فيا يمزق اتصال المنطقة المربية ويخرب تجانسھا ويمنع وحدتھا أرض تمثل فاص$التي 

غير قابلة للتشبع تمتص كل طاقاتھا ونزيفا مزمنا فى مواردھا وأداة جاھزة لضرب حركة التحرير 

  ). ١٧٥رير، حمار والتعإستراتيجيا اCست( 

سنكتشف إن فلسطين عين القلب من العالم . يةا9س$مالدائرة  أي انية،الدائرة الث إلى ثم ننتقل

إن يكن العالم العربى ھو قلب العالم .  وقبل كل شيءأوCى، C جفرافيا فحسب، بل ودينيا ا9س$م

 الزاوية من العالم أرض ھى - دد ص كمصر فى ھذا ال-فلسطين  فإن ى روحيا وموقعا،ا9س$م

 ما بين الصين شرقا -ى تتوسطه ا9س$ملفعل فإنھا تقع فى صرة العالم ويا. ى طبيعياا9س$م

إن مكانة فلسطين فى العالم .  جنوياأفريقيا شماC وجنوب آسياوا5طلسى غربا وما بين وسط 

ا أرضى تتلخص ببساطة وبما فيه الكفاية فى أنھا من منطقة النواة وقدس ا5قداس فيه ا9س$م

فالخطر "ية ا9س$مثم تلتحم الدائرتان العربية و  ) . ٢٠٨ ص المعاصرى ا9س$مالعالم : (ودينا

يمتد من النيل إلى الفرات  وإنما ،" المقدسة فى فلسطين فحسبرضالصھيونى C يستھدف ا5

ف المشرق العربى ص وھذا وذاك يعنى نبجنوبرب، ومن اCسكندرونة حتى المدينة شماC غشرقأ ب

   أرضبالتقريب، ويضم كل 

رة العالم ص المقدسة بل وكل دائرة الرساCت، ويرادف قلب العالم العربى، وفى الوقت نفسه 9س$ما

ى من وحدة ا9س$مولذا إن كان ثمة للعالم ) . ٢١٥ صصرالمماى ا9س$مالم عال" ( ىا9س$م

. س$ما9 فلسطين للعروية وذقانسياسية، فھى وحدة الععل السياسى، وھو العمل من أجل إنقاذ واست

ى ا9س$ممن واجب العالم  فإن ،»قومية المعركة« إلى وإذا كان من واجب العالم العربى أن يدعو

 -  ٢١٦ صى المعاصر ، ا9س$مالعالم (» إس$مية المعركة« إلى كما يرى كثيرون أن بتنادى



أخطر  إسرائيل ا5سيوية وھناك أيضأ سنجد ا5فريقيةالدائرة  إلى وتتسع الدوائر لتصل) ٢١٧

ترسائة أمريكية ... ربىغأخطر مناطق التسليح ال... مناطق العدوانية ا9مبريالية فى العالم الثالث

معادلة عالمية تتألف من عدة متتاليات "ويضع جمال حمدان ما يسميه . ا5سنانمسلحة حتى 

  : ت الصراع المستقبلياأساساقليمية تختزل 

  . مصير العالم الثالث ير ا9مبريالية العالمية يتوقف على ص م-

  مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربى 

  . إسرائيل %ير فلسطينصمصير العالم العربى يتوقف على م

  

  رأس جسر ثابت 

 حمدان وھى ليست مھمة فى ذاتھا، إذ تنبع أھميتھا جمال إذن ذات أھمية خاصة بالنسبة لإسرائيل  

 ا5فريقي %ى والعالم ا5سيوىا9س$موالعالم العربى والعالم من أھمية فلسطين بالنسبة لمصر 

راھا باعتبارھا ي فإنه إسرائيلوحينما يتناول جمال حمدان ظاھرة . والتشكيل اCستعمارى الغربى

  ، ثم ظاھرة يھودية بالدرجة ا5ولىدرجة لظاھرة غربية با

 اCستعمارإستراتيجية (ة  بأنھا ظاھرة استعمارية صرفإسرائيلف جمال حمدان صي. الثانية

  ريرحإستراتيجية اCستعمار والت( ساطة السرقة بأما الصھيونية فھى بكل ). ١١٩ صرير، حوالت

ولكنھا ) ١٩١رير، ص حإستراتيجية اCستعمار والت(ربى غھى قطعة من اCستعمار ال) ٢٠٩ص 

ا، ورأس جسر ثابت منة عسكريآليه قاعدة متكاملة إفھى بالنسبة "أھمية خاصة بقطعة تتمتع 

  صريرحوالتإستراتيجية اCستعمار ( ام اقتصاديا وعميل خاص احتكاريا عإستراتيجيا، ووكيل 

واجھه العالم يد حر وتطايدة أكبر خمز أو اليوم ھى ب$ مبالغة"الصھيوئية  فإن ولذا) ١٧٥

ر الوسطى، وأكبر أكبر من صليبيات العصو:  كما يوا جھه العالم المربىتماماى المعاصر، ا9س$م

غطته فى القرن التاسع عشر والذى لم يتعد على  التي ة اCستعمار ا5وربى الحديثجمن كل مو

اCستغ$لية، إن اCستعمار التوسعى  أو ا9ستراتيجية أو اتساعه حدود ا5غراض السياسية

 الوقت نفسه ى فىا9س$ما5خطبوطى الصھيوئى إن يكن سرطان العالم العربى، فھو جذام العالم 

  ) . ٢١٥ المعاصر صى ا9س$مالم عال(



ولكن جمال حمدان C يقنع مطلقا . ھذه ھى بعض الجوانب العامة لھذه الظاھرة اCستعمارية   

   : إسرائيلبالعام ولذا فھو يتقدم خطوة لZمام ليدرس خصوصية 

حقق الحلم إC  المستحيل أن يتنفلقد كان م«، »ميلعاستعمار « اCستعمار الصھيونى - ١

بالمساعدة الكاملة من قوى السيادة العالمية، فاCستعمار ھو الذى خلقھا بالسياسة والحرب، وھو 

" ( انميھا علحھا ويءالذى يمدھا بكل وسائل الحياة من أسلحة وأموال، وھو الذى يضمن بقا

ية مع الصھيونية ومن ھنا التقت ا9مبريالية العالم«). ١٧٦ صرير حإستراتيجية اCستعمار والت

لقاء تاريخيا على طريق واحد ھو طريق المصلحة اCستعمارية المتبادلة فيكون الوطن اليھودى 

  يخدم  أبدا قاعدة تابعة وحليفا مضمونا

  » قه اياه وضمانه لبقائهلمصالح اCستعمار، وذلك ثمنا لخ

بت موجة اCستعمار المدارى  ، فلئن كانت بداياتھا قد واكا5ولى استعمار سكنى فى ادرجة إسرائيل

فى القرن التاسع عشر، إC أنھا استھدفت وحققت كل مقومات استعمار المعتدCت الذى ساد فى 

. التوطن الدائم فى بيئات معتدلة شبه أوربية المناخ إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر وسعى

 اCستعمارخر موجة من آظل تمثل كنھا تلولعل استعمار الجزائر كان أقرب سابقة لھا تاريخيا، و

  ) . ١٧٢  صوالتحرير اCستعمارإستراتيجية (السكنى اCستيطانى فى العالم كله 

إذا )  لھذا اCستعمار السكنى أخصوصيةمة ث أي ھذه ھى الصورة العامة ولكن جمال حمدان يرى

 إلى  المستعمرينصح أن نميز فى اCستعمار السكنى للمعتدCت بين النمط ال$تينى الذى يضيف

الجزائر، ويين النمط السكسونى الذى  أو  ال$تينيةأمريكاا5ھالى ا5صليين ب$ إبادة عامة كما فى 

 وجنوب أسترالياالطرد كما فى  أو ا9بادةيقوم على إح$ل المستعمرين محل ا5ھالى الوطنيين ب

إستراتيجية اCستعمار " (  السكسونى تقع بالتأكيد فى النمطإسرائيل فإن  والوCيات المتحدة،أفريقيا

   )١٧٢ص  والتحرير

كل نماذج اCستعمار السكنى، فھى بما يجعلھا حالة فريدة شاذة C مثيل لھا بين  إسرائيلتتميز ) ب

 والوCيات المتحدة أسترالياتجمع بين أسوا ما فى ھذه النماذج، ثم تضيف إليه ا5سوأ منه، ھى ك

.  تعرف قدرا محققا من العزل الجنسىأفريقياة الجنس، وھى كجنوب انتظمت قدرا محققا من إباد

 إلى اما ليتحولوامف عن الجميع من حيث أنھا طردت السكان ا5صليين خارجھا تلولكنھا تخت

  ) . ١٧٣ - ١٧٢ ، ص والتحريرإستراتيجية اCستعمار ( Cجئين مقتلعين معلقين على حدودھا 



 وما عليھا من ممتلكات، رضقد اغتصبت ا5 فقة عادية  ليست عملية سرإسرائيلما أن ك) ج

(  شعب ووطن بأسره سى عملية رھيبة من نزع الملكية على مقياسرائيلفاCستعمار اCستيطانى ا9

   أم نقول أدنى؟ - أعلى بھذا كله إسرائيلو). ١٧٤ ، ص والتحرير اCستعمارإستراتيجية 

إستراتيجية  ( ا9بادةوا9جتثاث و .ا9ح$لال وصCستئمراحل اCستعمار السكنى، وھى اCستيطان با

  ) ١٧٣ ، ص والتحريراCستعمار 

 الكبرى إسرائيلوأطماعھا ا9قليمية معلنة ب$ مواربة، وخريطة «، اأساس استعمار توسعى إسرائيل

 ھو شعار ا9مبراطورية إسرائيلك يا أرضرات فال إلى النيل«محددة من قبل ومتداولة، ومن 

 الكبرى أن تستوعب كل يھود العالم فى نھاية المطاف، إسرائيلوھدف . ونية الموعودةالصھي

وبطبيعة الحال، ف$ . ا9بادةھا إما بالطرد وإما بأصحابه C يمكن أن يتم إC بتفريغ المنطقة من ثلوم

ء  إزاة ونحن بھذا إزاء أخطبوط سرطانى فى آن واحد،لدوائية الشامعھذا إC بالحروب ال إلى سبيل

  ) . ١٧٤ صوالتحريرإستراتيججية اCستعمار (أن في أي عدوان آنى واقع وعدوان سيقع 

بح حدودھا ص، أن تإسرائيلقد تعين فى حالة فى تماما، سرائيلتمع ا9جعسكرة الم إلى أدى كل ھذا

كما أن وجودھا ). ١٧٤ صريرح والتاCستعمارإستراتيجية ( ھى جيوشھا، وجيوشھا ھى حدودھا 

ة، حالنھاية بالقوة المسكرية وبكونھا ترسانة وقاعدة وثكنة مسل إلى  الشرعى رھن من البدايةغير

   إC بالدم - وھذا تدركه جيدأ- قامت ولن تبقى  فما

 ھو مشكلتھا إسرائيلولھذا فھى دولة عسكرية فى صميم تنظيمھا وحياتھا، وأمن . والحديد والنار

 جيشھا ھو سكانھا وسكانھا ھم جيشھا، وھو ما يعبر صبحأالمحورية، أما حلھا فقد تحدد فى أن 

بت صى فى كيائھا منذ أن اغتأساس وأنھا استعمار اقتصادى، فھذا إسرائيل» عسكرة«عنه بـ 

  ). ١٧٢ صرير حإستراتيجية اCستعمار والت ( ممتلكات وما عليھا من رضا5

  

   جناسمتحف ا5

 إلى من الخارج) اليھود( ى على نقل السكان  استعمار سكانى مبن- كما أسلفنا -  إسرائيل  

وجمال حمدان . ، ومن ھنا اليھود انثرويولوجيا يةأساسبح ھؤCء اليھود إشكالية صفلسطين، ولذا ي

ة عن علوم الحيوان والحشرات ف مختلا9نسان يرفض وحدة العلوم، لذا فعلوم -  كما أسلفنا -

C يخضعه لمنطق ا5شياء  أي  باعتباره شيئا،هC يرا أي وا5شياء، لذا فھو C يشيئ ما ھو إنسانى،



ى، ولم يشيئ الجغرافيا فى علم طبيعى، ا9س$مالعالم العربى و أو  يشيئ مصرمكما انه ل. وقوانينھا

ليجعلھا إما قاعدة عامة ل$ستعمار الغربى، أو تعبير فريد عن مؤامرة يھودية  (إسرائيل: يشيئولم 

C يدرس جمال حمدان اليھود باعتبارھم رسل الحضارة    C، اليھود ، فھو أيضا)شيطانية أزلية

قوة الشر ا5زلية فى (وC ھم شياطين م$عين ) الشعب المختار فى الرؤية الصھيونية(النورانيين 

 بھم، مقصور صان اليھود وتضعھما فى مجال خائفكلتا الرؤيتين تشي). الرؤية المعادية لليھود

 حد، تنطلق من رؤية اليھود قصىوھى تسمية متحيزة 5» ليھوديةعليھم سمى الدراسات ا

 حمدان ھذا ويضع جماليرفض ) . الشياطين أو كتلة عضوية من الم$ئكة(باعتبارھم وحدة 

. ءيتقاطع فيھا الخاص مع العام والكل مع الجز التي  النقطةفيظاھرة أخرى،  أي اليھود، كما يضع

ھذا  ومعية لعامة، ا9ح$لن الظاھرة اCستعمارية اCستيطانية جزء م ا5ولىفاليھود ھم بالدرجة 

 أو تلمودية أو فلسطين ليست عودة توراتية إلى العودة اليھودية: فثمة م$مح خاصة فريدة لھم

 فلسطين باCغتصاب، ھو غزو وعدوان غرباء C عودة أبناء قدامى، إلى ...ھى عودة وإنما دينية

تمثل جسما غريبا دخي$ مفروضا على الوجود . لمعنى العلمى الصارمشبھة فيه بااستعمار C أي 

معنى بل جماع ومتحف حى في أي يسوا عنصرا جنسيا لفھم ... غير قابل ل$متصاصأبداالعربى،

طون ل مختإن يھود العالم اليوم) ١٧ص(العالم كما يدرك أي أنثروبولوجي   فىجناسلكل أخ$ط ا5

  ). ١٨١ص " (ية فلسطيئية قديمةإسرائيلأصول  أي عنفى جملتھم اخت$طا بعد بھم 

وإذا كان ثمة تحفظ ما، فھو أن ھناك مراحل "ھذه ھى الصورة العامة، ولكن ھناك دائما الخاص، 

أن " إلى عد أن يبين ھذه المراحل وتلك الدرجات يخلصبو). ١٨١ص " (ودرجات من ھذا التخليط

 منھم ء بعض وجزغلبمريكيين، بل ھم فى ا5عم ا5اليھود اليوم إنما ھم أقارب ا5وربيين وا5

 ليسوا كما يدعون أمريكااليھود فى أوربا و فإن ومن ھنا. حة لحما ودما، وإن اختلف الدينيوشر

ھم من صميم  وإنما  البيت،أصحابأجانب دخ$ء يعيشون فى المنفى وتحت رحمة  أو غرباء

  ). ١٨٣س (لدين  البيت نس$ وس$لة، C يفرقھم عنھم سوى اأصحاب

 أو ھذه ھى النتيجة النھائية، ولكنه C يصل إليھا من خ$ل المرافعات القانونية والمنطقية الرنانة

 ،»ا5كاذيب الحقيقية«التى يسمونھا (اف الحقائق صمن خ$ل أن أو من خ$ل لى عنق الحقائق،

 دراسته لشكل -  المثال  على سبيل-  الممكنة، أنظر أصيلمن خ$ل دراسة متعمقة لكل التفوإنما 

 حمدان للقضية ضيعر). ١٤٦ - ١٤٢ص(الخلط  أو مؤشرات على النقاء،ل باعتباره أھم االرأس



وھو فى . يختبره دائما من خ$ل القرائن والشواھد المتعينة المختلفةمن خ$ل بناء مذطقى واضح 

ص ( أقل من صفحة واحدة ففى.  للسياقات التاريخية المتعددة وتنوعھاشارةدراسته C يكف عن ا9

وإلى يھود الجزيرة العربية ) ٦٠ - ٥٨(تاريخ الصراع بين الدولتين العبرانيتين  إلى يشير) ٦٠

وأعدادھم ) ١٠٤ وتوزيھم ص ٦٣م فى عدة صفحات أخرى فيدرس تاريخھم ص ھالذين يتناول(

  ).  وخروجھم من العالم العربى١٠٥ص 

بعاد المركبة المتنوعة ھو الخروج بالظاھرة اليھودية من والھدف من ھذه السياقات التاريخية وا5

فاليھود جزء من تواريخ التشكي$ت . امعلم العسجن الدراسات اليھودية ليدخل بھا فى سياق ال

 إسرائيلفكما أن . داع لعزلھم عما حولھم من ظواھر أي يوجدون فيھا وC يوجد التي الحضارية

استعمار استيطانى إح$لى يمكن دراسته داخل إطار  أي استعمار استيطانى إح$لى شأنه شأن

حركيات تاريخ اCستعمار الغربى فاليھود ھم أيضأ بشر، يمكن دراستھم داخل إطار حركيات تواريخ 

استبعدھا كل من  التي وھو بذلك يسترجع لھم إنسانيتھم. المجتمعات المختلفة شأنھم شأن كل البشر

فى حالة شتات على أنھم ين صوروا اليھود، على سبيل المثال، الصھاينة والمعادين لليھود الذ

C يقبل جمال حمدان . دماج فى مجتمعاتھما?ندائمة، يھيمون على وجھھم من بلد 5خر يرفضون 

مثل ھذه ا5ساطير الشائعة، ويبين أن اليھود لم يقاوموا عمليات صبغھم بالصبفة الھيلينية كما 

  . تزعم التواريخ الصھيونية

Cأن م بالفعل بل ونشأت الدولة المكابية للتصدى للنزعة الھيلينية،و يمكن إنكار أن بعضھم قد قا Cإ 

ا انتشارا واسعا بعيد المدى في كل العالم وانتشرو"ية الساحقة قبلت بھذه الحضارة الھيلينية غلبا5

ھو  وإنما  نھاية له، لم يكن تعبيرا عن شتات أبدى وتجوال Cا9نتشار ھذا  ،ىط البيزنالھيليني

 سكان ثلثر أن ّولذا نجد أن فى مصر قد. اعيةماستجابة إنسانية عادية 5وضاع حضارية اجت

أن سقوط الھيكل لم يكن  أي ، ھذا قبل سقوط الھيكل،)٦٦ ص(ود ھا9سكندرية البطلمية كان من الي

ة ا9غريقية، شأنھم ضارحھو نتيجة اندماج اليھود فى ال وإنما ودھ انتشار الي%ھو سبب تشتت 

  . شأن الشعوب ا5خرى 

C يرص جمال حمدان المعلومات والحقائق   ماط المتكررة ا?نمن المعلومات المتناثرة إلي 

  والوقائع رصا، وC يراكمھا وكأنھا قطع من ا5حجار الصماء، فھو دائم البحث عن 



دته العلمية الخام بشكل مباشر ، وھو C يتناول ماأصيلماط، ذات معنى ومغزى، كامنة فى التفنأ

ھا من خ$ل إشكالية محددة، فبعد أن يأتى بحشد ھ وإنما يواج٣١. وكأن عقله صفحة بيضاء ملساء

ماذا تعنى ھذه : "ھائل من المعلومات عن أعداد اليھود فى العالم وتوزيعھم، يطرح السؤال التالى

أوربا عمليا ھى "ا9جابة ھى أن .   الصورة العامة$محم" وتلك التوزيعات؟، وما ھى رقاما5

وعلى مستوى . الوطن المطلق لليھودية العالمية، وما يوجد خارجھا ليس بالمقارنة إC شظايا

 التوزيع حتى نھاية القرن الماضى، تقع على أقطابور ث$ث دوائر ھى صالنظرة الكلية يمكن أن نت

دائرة : الغرب إلى ما من الشرقشدة أقطارا وأحجابل بسرعة وءعروض متقاربة ولكنھا تتضا

 أخيرا الراين وفرانكفورت، واشرق أوربا ومركزھا بولندا الروسية، ودائرة غرب أوربا ومر كزھ

  ). ٩٤ص " (دائرة الوCيات المتحدة ومركزھا نيويورك 

ورة بعد الحرب صھذا ھو ا9طار العام، ولكن داخل ا9طار العام توجد أنماط أقل عمومية فال  

تشار نوا). ٩٦ص" (اھرة قزميةظھا، واليھود في ا9طار الكوكبي ھم ل غيرھا قبالثانيةمية العال

خر نمطا محددأ، فھم يتبع ھو ا? وإنما تمددا أفقيا أو اليھود في أنحاء العالم ليس انتشارا كميا

.  اتجاھھم نحو سواحل المحيط ا5طلسي شرقية وغربيةظليسوا منتشرين على وجه العموم بل ي$ح

 تقليديا في أفريقيا الجنوبية ثم تركز يھود شمال أمريكاذلك نمط التوزيع في  إلى أضفنافإذا ما 

مى من يھود العالم تحف بشواطئ ذلك المحيط، بعد أن ظية العغلبالمغرب، لجاز لنا أن نقرر أن ا5

نتقل حمدان وي) ١٠٩ص " ( في القلب القاري للعالم القديماأساسكانت حتى القرن الماضي تتركز 

اليھود "أنماط التوزيع داخل كل قطر، فيبين أن  إلى من أنماط التوزيع في العالم على وجه العموم

  ذلك سكان عواصم بالتفضيل  إلى  سكان مدن، وسكان مدن كبرى بالدقة، ثم ھما5ولىبالدرجة 

 أو العاصمة ومدينةوأنت حين تتكلم عن يھود دولة ما فأنت تتكلم في الحقيقة عن يھود . واCمتياز

حديثأ وC تتبلور  أو قديما كاناليھود دية طوال تاريخ بجوارھا، وھذه حقيقة طاغية وأ إلى اثنتين

). ١٠٩ص (ھا في الذھن المثال ا5مريكي أوضح تغني عن الحصر، ولعل ا5مثلةفي وقتنا ھذا و

 وإنما  ليست أي مدننعم ولكئھا» ھم سكان مدن«وأرجو أن يتأمل القارئ بناء ھذه المقطوعة 

ثم يضع يدنا على النمط الذي . »عواصم« وإنما ، وھي ليست مدن كبرى وحسب»مدن كبرى«

 أو  العاصمة ومدينةديھو« ھم عادة  المتعينة وويھود دولة ماأصيللتفيربط التعميم المجرد با

 إلى شارةا9ه، ثم تنتھي المقطوعة بأصيلوھكذا يكتسب النمط ألوائه وتف. »جوارھا إلى اثنتين



يقيمون اليھود دان أن ميبين ح. المثال اCمريكي المتعين إلى أخيراتاريخ اليھود قديما وحديثا، و

ويتناول نيويورك ذاتھا بالدراسة التي يسميھا . ضعة مدن أخرىب في نيويورك وشيكاغو واأساس

ثم ".  الكبرىإسرائيلنھا  الكبرى، بل إبتل أبي) "بروح الدعابة التي C تفارقه، رغم نبرته الجادة(

 تناسبا طرديا مع أحجامھا، فھم بإن عدد اليھود في المدن يتناس: النمط مرة أخرى فيقول إلى يعود

 ص(أقوى ما يكون في نيويورك تليھا على ا5رجح شيكاغو، بينما C وزن لھم مث$ في بوسطن 

وھو بالطبع C ينتظر ا9جابة " ؟ا5مثلةھل تريد مزيدأ من : "ل أ ويسص يتبنى نبرة القامث). ١١٢

اريس ولندن وتونس واستنبول وجوھانسبرج بتورنتو ومونتq و: ا5مثلةفيعطي قارئه عشرات 

 أصيلكثير من القرائن والتف إلى شارةوسيدني، أي أنه يختبر بنفسه النمط العام الذي طرحه با9

فلسطين، دائما  إلى  ثم يصل حمدانليبين مقدرته التفسيرية وليكتسب له الشرعية التي يستحقھا

خ$ء دتصبون الغول المحتلة تححتى في فلسطين الم: انشغاله باليھودوسرلسطين، مركز اھتمامه ف

 يتكدسون في المدن إسرائيلسكان  من %٧٥. ٩ع سنين كان ضفمنذ ب: سكان مدن إلى المقتلعون

كذلك أن العالم C يعرف دولة قزمية سبة قد زادت منذ ذلك الوقت، ومن المؤكد نوالمؤكد أن ھذه ال

العالم » حثالة مدن«ساطة بولكنھا ب . urbanismارخة المنحرفة من المدنية صبھذه الدرجة ال

ه وقد تختلف، وقد تقبل ما يتوصل له من عقد تتفق م). ١١٣ ص: ( في دولةواستقطبتانصبت 

كثيرا، وقد  أو ة قلي$سقنماط مت وتجريده لZأصيلقد ترى طريقة ربطه بين التف. نتائج وقد ترفضه

» حثالة مدن«ن استخدام عبارة إ من ال$زم، قد تقول أكثرربما  أو  حادة قلي$هنبرتإلى أن  تذھب

البارد، قل ما شئت ولكن C يمكن بعد ذلك أن تقر عيناك  أو انحراف عن المنھج العلمي المحايد

تفكر فيما  إC أن ل المضمون وC تملكبالموضوعية المتلقية وعمليات رص ا9حصائيات وتحلي

لقي، وھا أنت ذا تجد ت غبار العن نفسكفض نيقول، فقد شحذ ذھنك وحفز عقلك وعلمك كيف ت

 التي تبدو وكأن C أصيللماط لھا معنى ودCلة داخل التفنأ ث عن$ مثله بالتفسير والبحغنفسك منش

 ت ذا تدرك أن الحقيقةن والوقائع، وھا أبالحقائق C بالحقيقة منشغل ا?نك ن وCدCلة، أي أمعنى لھا

إن كان حقا محبا (، وأن عليه الباحث  يستخلصھا عقل في ا5نماط التي وإنما C توجد في الحقائق

  . من يحب  إلى لصأن يكد ويتعب لي) لحقيقة وليس عبدا للحقائقل

  

  اليھودى كتاجر 



مزيد من  إلى اجةحولكن تظل الصورة في رؤية حمدان لتوزيع اليھود في المكان،  إلى أشرنا

أشعة إكس التي C  أو جرد النيجاتيفمقل من نتة، حني نامالع عالم ا5شباح فيالظ$ل، حتى C نقع 

 يد إنسان تھااللوحة المبدعة التي رسم إلى )الخاضعة للقياس(C بالقوانين العامة المادية إتنطق 

بما يقاس ركإن، وم والزمان والوالكيفم كوأن تحيط بالولذا فھي قادرة أن تنطق بالعام والخاص، 

 C من خ$ل استراتيجيات  ولصن الويمكبدقة وبشكل مباشر وبما Cدراكية مختلفة بسبب إا

توزيع اليھود المھني والوظيفي وي$حظ ابتعادھم عن  إلى 9نجاز ھذا يشير جمال حمدان. تركيبيته 

تركزون في ا5عمال الحرة يم ھ أنظكعا ي$ح). ١٠٣ص(د بعيحد  إلى  وعن الصناعةأوCالزراعة 

  ). ١٠٤من (إلخ .  المالية والمصرفيةوالنشاطات التجارية والمعام$ت

ه ليبين أنه ليس بالعالم كو بھذا الشكل العام ينطلق في الزمان والمكان ا5طروحة يحددم بعد أن ث

ه التجارة والمھن الحرة، للك كن ذم س العكوعلى" مجتمع يھودي زراعي واحد يستحق الذكر

 الحرة كالطب الوظائفوحديثا يحتشد اليھود في ..  مرادفة لكمة التاجرھوديفقديما كانت كلمة الي

والمحاماة والتجارة والمال والصحافة حتى لنجد، على سبيل المثال، أن نصف مجموع ا5طباء 

  ) . ١١٥س " (ودھمن الي. . والمحامين في وCية نيويورك

 مركبا أصبحه قد ل عالميا، واليھودي بھذا كاإن مستوى التعميم يتجاوز اليھود ليصبح نمطبل 

خذ علما ونموذجا على حاCت تل وحتى اث اجتماعيا شديد  الوضوح حتى ليضرب به الم-اقتصاديا 

، »آسيايھود جنوب شرق «طلق على الجاليات الصينية التاجرة خارج الصين يذاك مث$ ك مشابھة

، اي أنه  )١١٦ص ( أفريقيايھود شرق « الشرقية أفريقيا الھنود في مدن ساحل يوصف ذاككو

بح الظاھرة اليھودية جزء من العلم ص ككل، وتا9نسانعالم  إلى يخرج بالنمط من عالم اليھود

  . العام، علم اجتماع ا5قليات التجارية الھامشية 

ي ليس صراعا سرائيل أن الصراع العربي ا9فرغم تأكيده. وC ينسى جمال حمدان البعد الديني  

فكما أن الدائرة إس$مية ھي إحدي . إC أنه C يسقط المكون الديني) على ا5قل من طرفنا(دينيا 

كل إحدي الدوائر شالعقيدة اليھودية ت فإن  التي تقع مصر وفلسطين في وسطھايةساسا5الدوائر 

بأنھا وحدھا من بين ا5ديان "اولھا بالدراسة ويصفھا ولذا فھو يتن. إسرائيل للصھيونية ويةساسا5

ي » مقفلة مغلقة«ماوية في أنھا ديانة سالسماوية، ھي التي تشترك مع كثير من الديانات غير ال

 واقع ي فولكنھام توزيعھا، كقد تكون عالمية بح"واليھودية ). أبداتحجم عن التبشير وتجتر تفسھا 



كم أن اليھودية ديانة جغرافية ح، وب"يلضئجمھا القزمي الا5مر أبعد شيء عن العالمية بح

وعلى الرغم من أن ). ٩٧ ص) (عنصر بعينه أو ة بقومطمرتب(صرية نوع) نطمقصورة على و(

ويشير (ماكس فيبر ھنا إC أنه من الواضح أنه قد قرأ بعضا من أعماله  إلى جمال حمدان C يشير

  .  والتفسيري الثقافييبين مدى اتساع أفقه مما ) له بالفعل في بعض دراساته ا5خرى

، فعلى عكس ما يقال عن النزعة  ونفس اCھتمام بالدين كمقولة تحليلية يظھر في رؤيته ل$ندماج  

لعلمانية المطردة إذا قورنوا ل تعرضأ أكثراليھود "جمال حمدان يبين أن  فإن الجيتوية عند اليھود

 Cبد وأن واCنصھارتسارع واطراد العلمانية "ومع ). ١٧٠م (ليات ا5مريكية قا5بغيرھم من 

C يؤخر ھذا "ربي عوعلى عكس ما يتصور البعض ھنا في العالم ال.  يختفواإلى أن  يتناقص اليھود

 ، ومن ھنا  ومن ھنا الصھيونية) . ١٧١ص " ( من أي عامل أخرأكثراCختفاء إC ضد السامية 

يل يبين التزام جمال حمدان بالتعددية السببية ورفضه أن وھذا التحل). ١٧٢س  (والدولة الجيت

فظھور الدولة الصھيونية ھو وCشك جزء من الھجمة . يعطي أولوية سببية لعنصر واحد

اCستعمارية ضد المنطقة، ولكن ھناك أيضا عناصر خاصة بالجماعات اليھودية مقصورة عليھم 

ذاك  أو ي إطار ھذا العنصرفصد ھذه الدولة C رُولذا Cبد وأن ت. ساعدت على تأسيس ھذه الدولة

  . من خ$ل كل العناصر  وإنما وحسب،

  

  حجر أم رشاش متطاير؟ 

يبتعد على أن صالعام، ولذأ فھو حري إلى الخاص ومن الخاص إلى رك جمال حمدان من العامحيت

نى الخاص ت عن كلمات وعبارات محددة تعبر عن المنححه عن الصيغ اللغوية الجاھزة ليببأسلو

ويت$عب بھا )  اءم صجغرافيا( ولذا نجده يكد ويتعب ليعثر على الكلمات الدقيقة الدالة . لرؤيته 

 واقع وعدوان سيقع  آنيعدوان(الجمل المتناقضة  أو )الرص والرصانة(9براز المعنى المطلوب 

 ليتوجه للقارئ يتوقف عن السردعلى أن وھناك النبرة الخاصة في خطابه، فھو قادر) . نآفي أي 

ويمكنه أن يتحدث بلھجة العلماء ثم يرصع ھذا الك$م بعبارة جميلة في ذاتھا، كما أنه . مباشرة

انظر   ف دائما في خدمة الرؤية ؛ ظولكنھا نكتة تومصري صميم في وCئه شبه الكامل للنكتة، 

 طبقة قد خلقتفاخ، فناCتاح الذي يرادف ا5نف أما" شخصية مصر  المثال ھذه الفقرة من لعلى سبي

" ( م اCجتماعيل السأعلىلة والطفيلية غير المنتجة في غمالية العاتية المستالرأسن مقيلة ثجديدة 



ھذا الت$عب با5لفاظ، الذي ھو في جوھره شكل من أشكال الدعابة، ) . ٢٢ث$ثية حمدان ، ص 

بير عن عت وإنما ا ليس زخرفةفا5سلوب الخاص ھن. ة عن جانب من الواقع المصريغيعبر بدقة بال

  . ثنائية حمدان التكاملية الخصبة 

ة المجازية ليست زخرفة كما يتصور البعض، فالمجاز ھو غوالل. ز استخدامه للمجاأخيراناك ھو  

و5ن إدراك . وسيلة إدراكية وطريقة للتعبير عن إدراك مركب تعجز اللغة النثرية عن التعبير عنه

وھذا في حد ذاته تعبير أيضأ عن رفضه . ب وفريد إنه كثيرأ ما يلجا للمجازجمال حمدان للواقع مرك

بير عن الظواھر الطبيعية C عة الرياضية العامة المجردة التي تصلح للتغفالل. لفكرة وحدة العلوم

ففي وصفه لتوزع اليھود في العالم يبين أنه . يةا9نسان للتعبير عن كل جوانب الظاھرة تصلح

جر ويقترح استعارة ح استعارة الأخذ، وي »تحت كل حجر في العالم يھوديا«أن ليس صحيحا "

ا5صح أن نقول أن توزيع : "  لھا على طرف النقيضبالنسبةأخرى مشتقة منھا ولكنھا تقف 

وھكذا " . تحتراب رمزي ب إلى أحياناول حاليھود العالمي توزيع رشاش متطاير في معظمه يت

دث حمكان أخر يتوفي ) . ١٠٥ص (تراب « إلى مث» شاش متطايرر« إلى يتحول الحجر الصلب

ورة المجازية ليست نھر مجره مرصعة عالميا بمستعمرات صمرة أخرى عن توزيع اليھود فيقول ال

لقد استخدم ھنا " اليھود، ولكنھا يمكن ان تكون منثورا من النوى والنويات السديمية ھناك وھناك

منثور من النوى والنويات " إلى ليحوله" نھر المجره"رة وص أخذد قنفس ا5لية تقريبا، ف

  ، بدC من النور الذي له مركز وقوام يظھر عالم ب$ مركز )١٠٥ ص" (السديمية

  

  أثر جمال حمدان 

ثنائية (في ذات الوقت ) امام تعيةغير ذاتية تماما وغير موضو(ناك قضية خاصة ولكنھا عامة ھو

قرأت ھذا الكتاب حينما كنت أكتب موسوعة المفاھيم . ي به رثرھي ع$قتي ومدى تأ) حمدانية

ا9عجاب بحوه نكنت أحس . ١٩٧٥والمصطلحات الصھيونية ؛ رؤية نقدية والتي صدرت عام 

 في أسلوب كتابته أم أسلوب حياته ھذا الزھد العلمي الشديد، ھذا ا9عراض عن الدنيا ءالشديد سوا

ولعل ھذا ھو الذي شجعني (ن مشروعه المعرفي الضخم جاز بعض جوانب مھمة منالذي مكنه من إ

 التي تستحق التأمل أن ھذا المفارقاتومن ) . على اCستقالة من الجامعة 5نجز مشروعي المعرفي



ا5ستاذ الجامعي الذي ترك االجامعة، والمثقف الذي اعتزل الحياة الثقافية قد ألقى بظ$له على كل 

  . من الجامعة وحياتنا الثقافية

 أيحث ساعتھا عن تولكن رغم ا9عجاب الشديد ھذا يبدو أنني حين قرأت كتابه 5ول مرة كن

ولكن يبدو أيضا أنني استوعبت في ذات الوقت منظومة المعلومات شأني في ھذا شأن أي باحث، 

انتھيت من ير أني لم أدرك ھذا إC مؤخرأ بعد أن غون أن أدري د تماما استبطأتھا فكرية كاملة ثم

والتي استغرقت ( موسوعة اليھود واليھودية والصھيونيه نموذج تفسيرى وتصنيفى جديد تابةك

وقد تزامن ھذا مع كتابة ھذه . ادر فكريصوجلست 5تأمل في م) معظم الفترة السابقة من حياتي

ع لقد جاء في كتابه الكثير من المعلومات والوقائ. رهيالمقدمة، فھالني حجم تأثري به في طريقة تفك

ت، واستبعدت ما استبعدت، ثم تبدلت المعلومات وتحورت، كما تتبدل المعلومات أخذت منھا ما أخذف

فمن الواضح أنني تعلمت من جمال . وتتحور، ولكن بقي ما ھو أھم بقي فكره ورؤيته ومنھجه

مناھج الرياضية، وإعادة اCعتبار للخيال لحمدان رفض الواحدية المادية العلمية والتعصب ل

ومن أھم ما تعلمته منه ھو الخروج بالظواھر . المجاز والحدس في عملية التفكير العلميو

اليھودية والصھيونية من دائرة التوراة والتلمود والدراسات اليھودية وإدخالھا في نطاق العلم 

ي العام ووضعھا في عدة سياقات تاريخية لتصبح ظواھر مختلفة ذات أبعاد مختلفة وليست ا9نسان

  . مثل د (ولكن أھم ما تعلمته منه وھو ما تعلمته من أساتذتي . ھرة واحدة مغلقة تتسم بالوحدةظا

لريقة التفكير والنظر وكيفية التأمل في المعلومات ) ديفيد واير.  د- د نور شريف -إيميل جورج 

وكيف  المتغيرة أصيلماط داخل ركام التفا?نكتشف توتفسيرھا لقد تعلمت من جمال حمدان كيف 

 الحقيقة من الحقائق وC أدري ھل تعلمت منه أيضا شيئا من الص$بة والقدرة عي المقاومة؟ تجرد

 .  

 وإنما صفحتين من كتاباته، أو صفحة أو سطرين أو أثر جمال حمدان C يمكن أن تجده في سطر

ماتي، لوعولكن مع سيطرة النموذج التراكمي الم. ھو ھناك بين السطور، وھذا ھو أعمق ا5ثر

مجال البحث العلمي بالنسبة للكثيرين ھو الحقائق وليس فأھملت أھمية ھذا النوع من التأثر 

 فإن ھا، ولذا فحينما يدرس أثر كاتب على أخرءماط الكامنة وراا?نقيقة، ھو المعلومات وليس حال

تب المتأثر تباسات مباشرة نقلھا الكاقة جمل وعبارات واضعثون دائما عن بحالدارسين عادة ما يب

يما يكتب من دراسات ف المراجع وقائمة!) . رة أخرى لشركات النقلموھكذا عدنا  (ؤثربالكاتب الم



تدور في إطار ھذا النموذج المعلوماتي، مما يعني أن إسھام عشرات المفكرين والمعلمين في 

في صفحة  أو سھام C يوجد في سطر بعينه الدارسين C يعترف به 5نه مثل ھذا ا9أفكارصياغة 

س ولذا فھو غير موجود من مواس الخحمحددة، وما يوجد بين السطور C يقاس وC يمسك بال

  . منظور كمي معلوماتي

مدان في ھؤCء الذين يكتبون ح لم يؤثر جمال ٍَمكما أنني يمكنني أن أثير قضية أخرى وھي ل

القيل أن النموذج يمكنني . دراسات في نفس الموضوع بطريقة تتناسب مع حجمه الفكري

إلى )  والرؤى وا5ح$م وا?Cما?راء(المعلوماتي التراكمي قد سيطر تماما وحول كل شيء 

وماتيين علاب المتمادة أرشيفية، يتناولھا بنھم الك إلى ولت كتابات ھذا المفكر الفذحولذا ت. معلومات

، ولكن ا5سوأ من ھذا أن ما م ما يكتب ھذه ا5يام يكتب صدورا عن ھذا النموذجظوأعتقد أن مع. 

  !  يقرا بنفس الطريقة، وھكذا تضيع الحقيقة وC يبقى سوى الحقائق ا?نيقرأ 

 إلى  وإنماثمرة فكره إلى  شكل محاولة التوصل Cأخذوالتكريم الحقيقي لجمال حمدان Cبد وأن ي

C ،ما  إلى كيف توصلنما  وإما قاله وذكره وأورده من معلومات وحقائق ووقائع إلى طريقة تفكيره

وCبد وأن نكتشف طبيعة مشروعه . في توصيله ) أو أخفق(ل إليه من نتائج وكيف نجح صتو

   فھناك أجندة بحثية -البحثي ونبين ما أنجزه منه وما لم ينجزه 

 خطاب تحليلي أساس حمدان وضع جمالإن .  بين السطور علينا أن نصل إليھا ونبينھا لZجيال

 علينا أن ندرس ھذا الخطاب ونصل.  شأن الرواد دائماھو، وھذا أحيانا به ھو نفسه جديد، لم يلتزم

ذا C بن، ثم نكمل المسيرة وحمدا التي طرحھا جمال يةساسا5برنامج بحثي يحوي ا9شكاليات إلى 

 أفكار من مجرد مجموعة الشامخ الفكري هتضيع حياته ھدرا وتكتسب عزلته معنى، ويتحول إنجاز

 ثم تعاد صاحبھاكتابات مصفوفة تسحب من الخزائن في المناسبات العامة ليكرم اسم مرصوصة و

جاز الشامخ إلي رصيد حي يضاف إلى رصيد ھذه ا?نيتحول ھذا . مرة أخرى، لتستمر في الرقاد 

  و� أعلم . ا5مة الفكري فيزيدھا علما وحياة 

   ١٤١٦ رمضان ١٦ ١٩٩٦ فبراير ٥دمنھور والقاھرة 

  

  

  



  ھود انثروبولوجياالي
  

بھذه الجملة الخطيرة وبھذا الجزم القاطع " إن العرب واليھود أبناء عم من الناحية العنصرية"

يخاطب فيصل بن الحسين الھاشمى الذى سيصبع ملكا على العراق فيما بعد ، يخاطب القاضى 

لتشابه فيما قولته ا إلى وھو بعد أن يضيف . ١٩١٩اCمريكى اليھودى فيلكس فرانكفورتر فى 

ھم أھدافتحمله العرب واليھود من اضطھادات ومظالم وفيما تمكنوا من القيام به فى طريق تحقيق 

أننا سنرحب "القومية ، يرتب على تلك المقدمة نتيجة سياسية تتفق معھا فيما يبدو له وھى 

ويعود نفس ". جميعاوھناك مجال فى سوريا يتسع لنا ... الب$د إلى باليھود ترحيبا قلبيا فى عودتھم

ھناك ص$ت "كرة ليؤكدھا فى مؤتمر الصلح بباريس فى نفس العام فيعلن أن فنفس ال إلى المتحدث

 فى الصفات المميزة ح واضأرضوثيقة من القرابة والدم بين العرب واليھود ، كما أنه ليس ثمة تع

  " . للشعبين

 اسية ولكنھا تتكلم،يى القيادة السدر على مستوصت التي و نصف قرن من ھذه التصريحاتحوبعد ن

مة لترتفع على نفس غثروبولوجيين، تعود نفس الننا5تسمح لنفسھا أن تتكلم، كما لو بلسان أو 

 زيارته للوCيات المتحدة فى العام أثناءالمستوى وبنفس اللسان ، حين أعلن السعودى فيصل 

 عمومة فى ء5ننا ابنا) "الصھيونيين يقصد تمييزا لھم عن ( ا5خير انه Cيكن شيئا ضد اليھود 

 جدا أن العرب واليھود عاشوا أخيراوھذا حسين اCردن أخر الھاشميين يأتى من بعده ليعلن " الدم

   نبج إلى مراحل طويلة فى التاريخ جنبا

عميقة إذن ھذه الفكرة ، فكرة قرابة الدم بين العرب   .. وفى صداقة وتعاون كأقارب وجيران 

 ، أنفسھمالكثيرين C فى الخارج فحسب ولكن بين العرب  بين ومنتشرة متفشية ھى إذنواليھود ، 

فرضت نفسھا  أو بل وعلى مستوى قياداتھم، بغض النظر عن كونھا قيادات رجعية دعية فرضت

عليھا، كما فعل يمكن أن تترتب  التي وCجدال أن لھذه الفكرة نتائجھا وتخريجاتھا السياسية. عليھم

فرغم أن من الثابت !  الحسين فى الواقع حين رحب باليھود فى سوريا فى النص السابقفيصل بن

يحرمه كل  إC أن ا سحيقة من السنين CيمكنآCفالمقرر فى القانون الدولى أن ترك شعب لوطنه 

ورغم أن الفقھاء الدوليين يسخرون من مجرد فكرة اعادة إليه ا?ن حق فى المطالبة بالعودة 



 غزوات وھجرات وتوزيعات الماضى الغابر ، ا5مر أساسخريطة السياسية للعالم على تشكيل ال

 ، نقول رغم ھذا روصالذى يمكن أن يقلب صورة الدنيا رأسا على عقب بشكل ساخر بل سخيف Cيت

فكرة قرابة العرب واليھود فى الدم قد يمكن أن تلقى بعض ظ$ل على قضيتنا المصيرية  فإن كله

ساذجة النية  أو الخائنة، سيئة النية أو لسطين ، وقد يمكن أن تفتع بابا للحلول الخاطئة فى فا5ولى

 .  

 من دائرة أكثرھو بالفعل مانجده فى  وإنما أسقاط منطقى ، أو أكاديميوليس ھذا مجرد استدCل 

 على بعيدا مشروع الملك عبد�، الذى اقترحه بنفسهفليس . من الدوائر العربية وغير العربية 

 رأسھايكون ھو على " مملكة سامية"انشاء  منا5ربعينات بريطانيا ح$ لمشكلة فلسطين فى 

" اCتحاد الفيدرالى السامى"وفى السنوات ا5خيرة ترددت فكرة ! ويكون لليھود فيھا حكمھم الذاتى

  . ين ي وغير صھيونيين وضد صھيونيينبين بعض اليھود من صھيون

نا بذكر مشروع الفريد ليلينتال فى كتابه ا5خير الذى يقترح فيه ان يعود ولعلنا أن نكتفى منھا ھ

يون الذين ھم من سرائيل ، ويبقى ا9أوروبا إلى يون الذين من أصل اوروبىسرائيلالصھيونيون ا9

 فى دولة واحدة مأصل شرقى فى فلسطين ، وذلك مع عودة عرب فلسطين اليھا ليعيشوا معھ

اتحاد اقتصادى مع  إلى فى ع$قات اقتصادية مع بقية الدول العربية متطلعةجديدة، تدخل مع الوقت 

  ! كبير" اتحاد سامى" إلى ا5ردن وغزة ومتجھة فى النھاية

ماكان عليه قبل  إلى نقدھا، فكل حل Cيعيد الوضع أو لسنا ھنا بصدد مناقشة ھذه المشروعات

 Cمحل له من  الوجود منسرائيلإيزيل  C مرفوض ب$ نقاش، وكل حل ١٩١٨ بل قبل ١٩٤٨

:  الجنسى المزعوم فى تلك المشروعات ساسا5لمى، ولكن سؤالنا المحورى ھاھنا ھو عالبحث ال

دليل تاريخى ينھض  وأي  علمى ذلك،أساس أي  اقارب اليھود وأبناء عمومتھم ؟ علىنحنأحقا 

 بما يحلل من - ا9نسان علم - ثروبولوبجيا ا?نثروبولوجى وا?ن أن المجال ھو مجال واضحبذلك ؟ 

  تاريخ قديم وحديث وبما يدرس من لغة ووثائق 

  . إلغ ... شريحية ووراثية تت صفام ودينية وبما يقيس من أجسا

 فى جملتھا الصبغة السياسية أخذى تسرائيل كتاباتنا فى العربية عن العدو ا9أغلبونحن ن$حظ أن 

ككم معلوم بدرجة أو بأخرى  أو عدو كمعطيات مفروغ منھاتعامل ال التي غير المباشرة أو المباشرة

صھيونيون ، والكل يعيشون  أو فالكل يھود:   وتركيبھمكيانھمحقيقة  إلى دون أن تحاول أن تنفذ



فى كنف اCستعمار وحمايته ، والكل أتى بصورة غامضة من نسل يھود الشتات الذين أتوا بدورھم 

 أو  التجريدى الضيق ،ا9طاروفى ھذا . الخ .. التوراة ين طفلسيھود . بطريقة ما من س$لة

ذھاننا أ تبدو صورة العدو فى -  الذى قد يكون عمليا ومفھوما فى ذاته -المتعجل غير المستأنى 

ونحسب أننا لھذا !  كما لو كنا نطارد شبحا- أكاد أقول أحيانابدو تة السطحية، وغباھتة عائمة بال

ثم تشرحه أص$ وتاريخا، جنسا سده ، جمحققة تقتنص ھذا الشبح ، تدراسة علمية  إلى كله بحاجة

  . إلخ ... وتركيبا، تطورا وتوزيعا

 القديمة فى التاريخ الجنسى والدينى، ثم نتتبع انتشار اليھود فى العالم ا5صولونحن ھنا سنبدأ ب

روبولوجى لليھود حتى ثا?نھجرات وتوزيعا ، حتى إذا ما اكتملت لنا الصورة الراھنة حللنا التكوين 

  ومن ثما5ولىأصولھم  إلى حد ينتمون أي تجرى فى عروقھم، وإلى التي نعرف من ھم وما الدماء

  . ينتسب العرب إليھم  أو أية درجة من القرابة ينتسبون إلى العربإلى 

عرض لقضيتنا  أو ت ضرورة شرطية 5ى فھم عربى سليمأصبحن مثل ھذه الدراسة أوفى تقديرنا 

كبرى بعد أن اختلط ا5مر بالدعايات الصھيونية المغرضة المضللة وتزييف التاريخ وابتسار ال

ن كثيرا من الكتابات العلمية البحتة أن نبادر من البداية فنحذر من أكذلك Cبد . الحقيقة العلمية ذاتھا

رف علنا على  فع$ إن لم تعت-  بحذر واحتراس شديدين 5نھا تعتمد تتناولفى الموضوع ينبغى ان 

عن غير عمد وجھات نظر  أو ، وھى من ثم قد تنقل عمدااأساسالمصادر اليھودية والصھيونية 

 ونحن من جانبا على صعوبة المحاولة نفسيا وقوميا لن نترك لتحيزنا سياسيامحددة ومحسوبه 

Cلسبب إ C ،العلمية الدراسة  5ن السياسى الحق والواجب أن يتدخل فى معالجة علمية موضوعية

 معھا فى أرض القضية السياسية وتدعمھا وCتتع-  كما يتفق ولحسن الحظ - الخالصة تؤازر 

  .  فى جانبنا على حد سواء - كما سنرى -إن الحق والحقيقة . الجوھر والصميم

  

  

  

  

  

  



  فى التاريخ القديم
  

 الذى ظھر مع قومه  الخليلإبراھيم ا5نبياء أبى - إبراھيمأول مانسمع عن اليھود فى التاريخ مع 

فى القرن الثامن عشر قبل المي$د كجماعة من الرعاة الرحل على المشارف والتخوم اCستبسية 

 وقومه قد خرجوا إبراھيمومن قبل كان .  لجنوب العراق الذى كان يؤلف دولة الكلدانيين فى أور

تأصلت فى  التي العديدةنشئوا فيھا كجماعة من الجماعات السامية  التي من قلب الجزيرة العربية

قليم طرد وكصحراء فقيرة ولكنھا إالشھير الذى لم يتوقف عن أن يقذف ك" الخزان البشرى"ذلك 

  . منطقة الھ$ل الخصيب المتاخمة والجذابة  إلى ولود ، يقذف بالموجة تلو الموجة

بغرب ثم  وقومه ، فى دورة عكس عقارب الساعة، شماC إبراھيمھاجر . م. ق ١٨٠٠ففى حوالى 

 له سيولدوھناك . فلسطين  إلى حوران ثم إلى جنوبا على طول حواف الھ$ل الخصيب حتى وصلوا

القبائل اCثنتا  أو  سيولد يعقوب ، ومن أبناء يعقوب اCثنى عشر ستتأصل ا5سباطسحق ، و9إسحق

  . عشرة الشھيرة فى التاريخ والتوراة 

ولى ھجرات القبائل اليھودية فانھا لم تكن اCخيرة، فلسطين وإن كانت أ إلى إبراھيمولكن ھجرة 

رق وتحت طعلى عدة دفعات جاءوا ومن عدة  وإنما ذلك أنھم لم يأتوا مرة واحدة كجسم موحد ،

  . م . ق ١٤والھجرة الثانية مث$ كانت فى القرن . عدة قيادات 

ثمة تسميات ث$ث . د با5حرى تسميات ـ اليھو أو وCبد لنا ھنا من وقفة سريعة عند تسمية ـ

، اCسم البديل ليعقوب إسرائيل إلى  نسبة مباشرةا5ولىو.  والعبريون واليھود إسرائيل: مترادفات 

 نھر - النھر " عبروا"حيث كنعان  إلى من كلدان ھجرتھمأما العبريون فالمقول أنھا مشتقة من . 

التسمية عند ويقابل ھذه . العبرانيين فسموا ب- تماما دنھر ا5ردن Cندرى أيھما المقصو أو الفرات

 ولو أن ھذه وتلك تعنى ، فى Khebirruوعند البابليين، Habiru.المصريين القدماء كلمة 

طبيعتھم كرعاة  إلى إشارةالمرتزقة كما وصفھم اعداؤھم فى كنعان  أو اللصوص أو رواية، البدو

 اص$ على أبناء يھودا أما التسمية باليھودية فتدل. متخلفين حضاريا بالنسبة لھم 

Jehudah,Judah بعد إسرائيلوا يمثلون البقية المھمة من بنى أصبح أحد أبناء يعقوب، الذين 



 واسم يھودا نفسه قريب من اسم. يين جميعاسرائيلا5سر البابلى، فصارت تطلق فيما بعد على ا9"

  ) . ؟(داء العربى ياھو  للنتحريفاون بدورھا كقد ت التي Jehovah ,Jahvehالشعب يا ھو إله 

. سكانھا الكنعانيين  إلى ، نسبةاأساس كنعان أرضكيف وجد اليھود فلسطين ؟ وجدوھا 

نوح ، وھم أول من سكن فلسطين على أرجح  بنوالكنعانيون فى التوراة أبناء كنعان بن حام 

الساميين ة من قبيلة ساميوفى الدراسات السامية القديمة أن الكنعانيين ـ ھم ا?خرين . ا?راء

م .  ق٣٥٠٠ وفي رواية أخرى منذ. م. ق٢٥٠٠منذ العربية الشماليين ، جاءت أص$ من الجزيرة 

 من ءاجز فإن كذلك. بھا حضارة راقية  وأقاموا  الفى سنةأووكانوا قد استقروا بفلسطين منذ ألف 

   .الكنعانيين كان قد رحل منھا إلى الساحل اللبنانى حيث عرفوا بالفينيقيين

إلى جانب الكنعانيين فى فلسطين كان ثمة كوكبة أخرى .  المنخفضة رض كنعان ھو ا5أرضومعنى 

ة ص كنعان، خاأرضرى كاCيدوميين والعمونيين والمؤابيين على تخوم غمن القبائل السامية الص

 فى أناكد أوCالشمال ، وھم  إلى وثمة كذلك كان العموريون بعيدا. حول جنوب البحر الميت 

التوراة، وكانوا قد سيطروا على جزء كبير من فلسطين قبل الزحف المصرى الفرعونى نحو 

  . م وحتى نستكمل الصورة، يحسن أن نذكر ايضا.  ق ١٦٠٠الشمال حوالى 

 ١٤خارج فلسطين ولكن بجانبھا توا ا?راميين الذين استقروا فى سوريا كموجة سامية منذ القرن 

 فى التتابع التاريخى ا?نوCيبقى لنا . اصر مع الموجة الثانية للعبريين أى فى تاريخ يتعقبل المي$د

 وحدھم تقريبا من بين كل العناصر والموجات - الذين يعدون Philistinesسوى الفلسطينيين 

  . المذكورة أحدث عھدا من العبرانيين فى المنطقة 

يخ القديم والذين أتوا من المشھورين فى التار » Sea-Peoplesشعوب البحر "أصل ھؤCء من 

مشرق البحر المتوسط  أو العالم اCيجى بعامة وانتشروا فجأة وبصورة درامية على سواحل اللفانت

 الذين - فقدر للفلسطينيين . نتيجة اضطرابات فى موطنھم لعلھا نجمت بدورھا عن تدفق اCغريق 

أيام  أي م ،. ق ١٢٠٠فى  كنعان أرض أن يستقروا على ساحل -يرجح البعض كريت أص$ لھم 

  . حروب طرواده ، حيث أعطوھا اسمھم منذئذ 

 كنعان أن يحاربوا الكنعانيين، ولكنھم لم يسيطروا إC على أرضوقد كان على العبرانيين ليستقروا ب

  . الت$ل وا5راضى الفقيرة الداخلية ، وظلت السھول الغنية فى أيدى الكنعانيين ا5صليين 



 إC أن ،والغزو C اخ$قى يدور حول الحرب ود فى تلك المرحلة تاريخ دموى  تاريخ اليھأغلبو

اذا كان . قوى أعدائھم بصفة خاصة أ الفلسطينيين دت من نصيبھم غالبا، وعلى ينالھزيمة كا

ده الى أوC، ھاجر يعقوب وإبراھيم سنة فقط من ھجرة ١٥٠بعد  أي م ،.  ق ١٧منتصف القرن 

نحوا من ) وادى الطمي$ت والشرقية( جاشان أرضوفيھا استقروا ب. ر مصر بسبب القحط المشھو

م . ق١٣٠٠حوالى  ) إبراھيممن الجيل السابع بعد (خرج بھم منھا سيدنا موسى إلى أن   سنة٣٥٠

ومرر حياتھم فى الطوب "دھم عبالذى است) رمسيس الثانى (اضطھاد فرعون وذلك ھربا من 

  . فى خيانة واضحة مع الھكسوس غزاة مصر انتقاما منھم لتعاونھم " والم$ط

 كنعان الھدف أرض إلى وكانت العودة.  الف نسمة ٦٠٠كانت " الخروج"وفى التوراة أن قوة ھذا 

 ٤٠المعصية فعقاب التيه فى سيناء  إلى أدى بھم" العمالقة"، غير أن خوف اليھود من الكنعانيين 

مدى جيل كامل تاريخيا فى بيئة  إلى د بذلكالتيه، الذى امت منويرى البعض أن الحكمة . سنة

فى صت"  الطبيعىا9نتخاب"خضاع اليھود لعملية صارمة من إرافيا، ھو غصحراوية قاسية ج

 وتنتخب العناصر القوية الصلبة ، وبذلك تديل من جيل ئرةالضعيفة الخاوتستبعد منھم العناصر 

نھر  إلى أن قادھم يشوع إلى  ،وھكذا كان. جيل مجدد فوار يصلح للرسالة  إلى ھش منسحق

) القدس(  كنعان فى الداخل ، ولكن دون العاصمة يبوس أرضا5ردن حيث انتزعوا بعضا من 

  . وساحل الفلسطينيين 

وحد داود ا5سباط أو قبائل ) ق م ١٠٠٠بالتحديد عام ( قبل المي$د بالضبط ا5ولىوفى فجر ا5لف 

 حتى امتدت إسرائيلن والفلسطينيين وأسس ووسع مملكة  اCثنتى عشرة ، وھزم اليبوسييإسرائيل

بير سبع فى الجنوب واتخذت من يبوس عاصمة لھا بعد  إلى  من دان فى الشمالإسرائيل أرض"

لم تصل  التي  غير أن الدولةممدينة الس$ أي lerouschoulaimأورشليم  إلى أن تحول اسمھا

 إلى خليفته سليمان صاحب الھيكلأن انشطرت بعد الساحل لم تلبث  إلى لم تصل إC بالكاد أو قط

  : مملكتين 

 شماC فى إسرائيلبة يھودية ، وتضم قبيلتى يھودا وبنيامين، ومملكة يمملكة يھوذا جنوبا فى ھض

ومن المھم والطريف ان ن$حظ أن حدود ھاتين الدولتين . السامرة، وتضم القبائل العشر الباقية 

مع رقعة الضفة الغربية من دولة  وإنما  المزعومة حالياإسرائيلرقعة أخر C مع  أو حد إلى تتفق

تا متعاديتين متحاربتين، وقعتا فى سياسة المضاربة بين أصبحا5ردن ، والمھم أن الدولتين، اللتين 



 د على يا5ولىتعرضت المملكة الجنوبية لطرقات مصر مرتين فالخضوع لھما،  أو مصر والعراق

جاء دور المملكة الشمالية حين قضى عليھا نھائيا سرجون إلى أن  ى يد نخاو،شيشنق والثانية عل

ق  ٦ثم قضى نبوختنصر البابلى على الجنوبية فى القرن ) ٧٢١عام (م . ق٨ا5شورى فى القرن 

فلسطين اCبد دولة اليھود فى  إلى وبذلك زالت) م . ق ٥٨٦( حيث دمر أورشليم والھيكل  .  م٠

 اليھود إقامةلب عليھا الطابع الدموى العنيف، بينما أن كل غقط يف قرون  بعةرأبعد حياة طولھا 

   .م.ق ٥٨٦حتى  م ٠ ق١٢٠٠رون قلى ستة ع تزدالمتصلة فى فلسطين لم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشتات

  الشتات البابلى
  

 سفر أيبدمن بعدھا  فإن - سفر التكوين - واذا كانت الفترات السابقة معا ھى المرحلة التكوينية 

بنقل سرجون  بدأ فقد أو أربعا الذى يمكن أن نميز فيه ث$ث دورات diasporaج والشتات والخر

بابل وأسكن مكانھم بعض أسراه من الب$د  إلى العشرناء القبائل بأى السامرة من إسرائيلكثير من 

ولون ربع سكان  أخرون يق- ية اليھود أغلب الذى نقل بالذاتولكنه نبٮختنصر . المفتوحة ا5خرى

  . بابل ، والمقدر أن عدد اليھود قبل ذلك بلغ زھاء ث$ثة ارباع المليون  إلى يھودية أسرى

واذا كان الفرس ، بعد أن . الشھير الذى يمكن أن يعد الشتات ا5ول " ا5سر البابلى"ذلك كان 

 سمحوا لليھود واحتلوھا وممتلكاتھا فى فلسطين ، قد) م .  ق ٥٣٨على يد كسرى (ھزموا بابل 

  . أورشليم  إلى بالعودة

 ألفا ، وحتى ٥٠عادت ، وتقدر بنحو  التي قلة ضئيلة ھى فإن عد نصف قرن من ا5سر البابلى،ب

 اسرى سرجون الذين وطنوا بھا، ولذلك ا?ن أجدادھم كان يحتلھا أرض نھذه لم تجد ترحيبا 5

أما  . أنفسھمم حتى اليھود المقيمون رب لعودتھطأسكنوا فى منطقة يھودية الجنوبية حيث لم ي

ت فى عھد غية المطلقة منھم فقد بقيت فى العراق حيث كونت مستعمرات مھمة نمت حتى بلغلبا5

  . ية ا9س$م من المليون فى القرون التالية إبان العصور العربية أكثرالمسيح مليونا بل و

 -  مع كل سكانه - غير أن يھود العراق .كردستان إلى شماC. وقد امتد انتشار اليھود فى العراق

 العراقيھود على أن . فقطآCفبضعة  إلى تعرضوا ل$بادة مع الطوفان المغولى حيث ھوى عددھم

 ىر يھود فارس الذين غادروا العراق 5ول مرة فى عھد كسرطفمنھم انش. نواة الشتات شرقاكانوا 

وبالمثل كان يھود ھيرات فى . ي$دى، ولكن ھجرتھم الكبرى كانت فى القرن الثانى عشر لم

  . انستان ويھود بخارى وسمرقند فى التركستان شظية من نواة فارس غأف

 الذين يردون مستعمراتھم المبعثرة فى تضاعيف جبالھا ھناك الى - القوقاز ودكذلك يقال أن يھ

أتوا  يقال إنھم - القرن الخامس المي$دى إلى العصر ا5شورى ، ولو أن أول ذكر لھا تاريخيا يرجع

حتى د وا5ولية والثانوية يمكن أن نتتبع انتشار اليھ ز، ومن ھذه المراكمن فارس ونواتھا القديمة 



ل من الجائز لنا أن نذكر ھنا عول.  بالھند والصين قصىنھاياته ومستعمراته القصوى فى الشرق ا5

 ه الدقة تاريخ ظھورھم بھا والطريق ، ولو أننا Cنعرف على وجا9س$ميھود الجزيرة العربية قبل 

بما ت$ه من  أو يرتبط بالشتات البابلىسلوكھا اليھا ، ومن ثم Cندرى اذا كان امتدادھم اليھا التي 

دن وسط الجزيرة وجنوبھا خاصة الحجاز مففى الجاھلية ا5خيرة كان اليھود غير قليلين فى . شتات

  . واليمن 

غير . ن معاقلھم ، بل كانت المدينة تحمل اسما يھوديا ھو يثربففى الحجاز كانت المدينة وخيبر م

فى معظمھم عربا محليين متحولين وليسوا من يھود فلسطين  كانوا يھود الجزيرةا5رجح أن أن 

اليھودية ، بل  إلى أما فى اليمن بالذات فقد تحولت اعداد كبيرة من سكان العصر السبئى. الوافدين 

كذلك فقد كان المھاجرون .  ذو النواسوالقرن السادس المي$دى يھوديا ھكان أحد ملوك سبأ فى " 

 إلى  اCمبراطورية الحبشية يھودا أص$ ثم تحولوا مبكرااوسشة وأسبالحضارمة الذين عمروا الح

 صفى اليھودية تماما فى الجزيرة العربية نفسھا فيما عدا اليمن حيث ا9س$مالقبطية غير أن ظھور 

  . وقتنا ھذا ى  إلل اليھودظ

 نحو الشرق، فمن المحتمل أن بعض الھجرة اأساسھذا ، واذا كان شتات ا5سر البابلى قد اتجه 

حيث يدعى اليھود ممن يسكنون الجبال اليوم ويتكلمون ) المغرب  ( أفريقياشمال  إلى اتجھت غربا

 البلشتيم أنفسھميسمون البربرية أن أجدادھم تركوا فلسطين اليھا قبل ا5سر البابلى نفسه، وحيث 

Plishtim أفريقيابل ھناك المحتمل أن اليھود دخلوا شمال .  والكلمة تحريف واضح لفلسطين 

 ام بدرجة ما فى حين - بالتحول . -نت منتشرة كاع الفينيقيين، والمؤكد على أية حال أن اليھودية م

   . ا9س$مبين عدة قبائل بربرية حتى ماقبل قدوم 

  

  

  

  

  

  

  



   الھللينىالشتات
  

بعد قرنين من السيادة  التي من شتات اليھود فيتعاصر مع المرحلة الھللينية نيأما الشتاء الثا

واCتجاه العام . مر مع السلوقيين والبطالسة ثم البيزنطيين تالفارسية ، تبدا بفتوح اCسكندر وتس

  . فى ھذا الشتات ھو نحو الغرب ھذه المرة 

قبل بعنف وقاموا فى القرن الثانى الصبغة الھللينية سطين قد قاوموا فاذا كان بعض اليھود فى فل

الكثيرين منھم  فإن انشات دولة يھودية ضد ھيللينية ، التي المي$د بالثورة المكابية المتعصبة

  . انتشروا انتشارا واسعا بعيد المدى فى كل العالم الھللينستى والبيزنطى 

ة البطلمية كان من اليھود ، كما يقال أنھم قاموا فيھا بثورة ففى مصر قدر أن ثلث سكان اCسكندري

 آسياوعدا مصر، فقد وجد اليھود فى سوريا و) . ؟(ليين ص ألفا من السكان ا٢٢٠5قتلوا فيھا 

: وعدا ھذا وذلك، كان ثمة مركزان رئيسيان لتركز اليھود. بأخرى  أو رى من قبل بدرجةغالص

وربما أرسل . الشمالية، وكل يسبق العصر المسيحى بوقت طويل وسواحل البحر ا5سود ن ، البلقا

جنوب الروسيا خاصة كييف حيث كانت المنطقة  إلى صر منھمعنايھود البلقان منذ ذلك الحين 

أما مركز ساحل البحر ا5سود فكان قطبه القرم حيث ذھب كثير . خاضعة بشدة للمؤثرات البيزنطية 

 اليھود من طرقات وموجات القوط والھون ءوقد أفلت ھؤC. ندر من اليھود مع اCغريق بعد ا5سك

  .  الروسيا جنوباجتاحت  التي والتتار

فقد قامت منھم دولة فى القرن السابع المي$دى .  أن للتتار ھنا دورا مھما فى التاريخ اليھودى غير

 وطبقاتھا العليا فى تحول حكامھا أو تحولت بالجملة تماما فى رواية التي ھى دولة الخزر التترية

 تحول اليھود - بالمقابل - أيام شارلمان، بينما  أي اليھودية فى القرن الثامن إلى رواية أخرى ،

 فى المنطقة يھود أصبح وبھذا Jagataiالخزر التركية المسماة بالجاجتاى لغة  إلى المھاجرون،

  . أصليون مھاجرون ويھود متحولون من السكان المحليين 

عند ) رينصبحر الخزر عند العرب المعا( لخزر مركزان ، واحد على سواحل بحر قزوين وقد كان ل

وقد الغى المركز القزوينى فى القرن العاشر المي$دى ، ولكن . الفولجا ، والثانى فى القرم مصب 

 التي تحطم على يد دولة كييف الس$فية الجديدةإلى أن المركز القرمى ظل حتى القرن الحادى عشر 



 أجزاءومتھودين فى وعندھا انتشر كثير من الخزر من يھود . $ئع الدولة الروسية الحديثةطمثل ت

ماعسى أن يكون دخلھا من قبل من يھود البلقان  إلى كثيرة من جنوب الروسيا ، باCضافة

، وفى ١١ - ١٠ على الطريق فى روثينيا فى القرنين -المھاجرين حيث يمكن أن نتتبع ظھورھم 

   . ١٤ -  ١٢فى القرنين بولنده 

يھود جدد بھا  أي منعت الروسيا نھائيا دخول)  بالتحديد١١١٠عام ( وفى القرن الثانى عشر 

ستؤلف النطاق الذى سيعرف  التي وحددت للموجود منھم مناطق معينة Cيقيمون خارجھا، وھى

  » تاريخيا بحظيرة اليھود«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشتات الرومانى والوسيط
  

ھم أخذانه الشتات الرومانى الذى .  الشتات الثالث وا5خير فى تاريخ اليھود القديم ا?نقى لنا يب

الموطن ا5صلى فلسطين ، وذلك فى  إلى  بالنسبةقصىالغرب ا5إلى  أي العالم الرومانى إلى بعيدا

 ھذا بدأ وقد. حركة مع عقارب الساعة ستستمر عبر العصور الوسطى حتى العصور الحديثة

الشتات فى الواقع مع الثورة المكابية، لكنه اكتمل مع الفتح الرومانى لفلسطين الذى يكاد يتعاصر 

  . بداية العصر المسيحى  بدقة مع

 على الحكم - الذين لم يعودوا يزيدون على اقلية من سكان فلسطين - اليھود  اتفلقد تواترت ثور

(  مي$دية الفاصلة ٧٠دة اليھود فى مذبحة سنة باإالرومانى الذى رد بتخريب اورشليم والھيكل وب

 غير أن بقايا اليھود عادوا. مصر وسوريا إلى ھم محليا وفر منھا اقلھمأغلبصفت  التي )تيتوس

الى ا5بد على مصير ختمت ) ھادريان (بمذبحة نھائية  مي$دية حيث قوبلوا ١٣٥الثورة فى إلى 

ايا اليھود قمير اورشليم والھيكل مرة اخرى، صفيت بعدا تدف. اليھود فى فلسطين كدولة وكقومية 

  .  والھجرة ا9بادةب

يعددھا كما يقال ان  التي  قتلوا فى المعارك١.٣٥٠.٠٠٠أن  يقول جوزيفوس ا5ولىفعن 

  ن م غيرھم Cفا?كما مات مئات من  كرقيقبيعوا  أو  اخرين أسروا٩٠٠.٠٠٠

 بأن ھذه -وھو جغرافى يھودى Cيخفى تعصبه  - ويعلق ھنتنجتون. المجاعات وا5وبئة والمذابح

 التاريخية ا5دلة 5ن  مبالغ فيھا ب$ شك، ويمكننا نحن أن ننبذھا ونعدھا خرافية تماماأرقام

ر دون ذلك كثيرا جدا صشارات التوراة نفسھا كما رأينا تضع كل تعداد اليھود فى حدود تقإو

البعض يقدر أن عدد من أبيد  فإن من الناحية ا5خرىو . أعلىوCتتجاوز ث$ثة ارباع المليون كحد 

العقل ، فذاك  إلى فاذا صح ھذا الرقم، ولعله أدنى.  الف ٦٠٠ الثورة Cيقل عن همن اليھود فى ھذ

وحتى ھذا الذى تبقى تكفلت الھجرة القھرية  شيئاانقراض جنسى حقيقى لم يكد يترك منھم 

 أجزاءكل  إلى ن فلسطينمول القدس نھائيا، وطردوھم فقد حرم الرومان على اليھود دخ. بتصفيته

 آسيااCمبراطورية ، وكان ھذا ھو التاريخ الذى انتھت فيه والى ا5بد ع$قة اليھود بفلسطين سي

وحتى ندرك مدى ضألة . طرد كل اليھود فى قبرص  أو كذلك فقد قتل. أنه الخروج ا5خير. وسكانيا



والمطاردات ، يكفى أن نذكر أن عدد يھود الخروج ا5خير ھذا  بحماتبقى من اليھود بعد ھذه المذا

أن نتذكره دائما لما سيكون له من دCCت جنسية وتاريخية وھو رقم Cبد !  ألفا فقط ٤. يقدر بنحو

وسياسية عميقة المغزى أما ماتبقى بعد ھذا وذاك من يھود بفلسطين فشراذم ضئيلة ازدادت 

 ولعل أھم تلك البقايا السامريون الذين تحولوا. المسيحية إلى فرادھاتناقصا فيما بعد بتحول بعض أ

 أو حتى انھا Cتزيد اليوم على مائة) ةم القديSchechem( قوقعة قزمية مغلقة فى نابلسإلى 

 آCف ١٠وفى بداية القرن التاسع عشر لم يكن عدد اليھود فى فلسطين كلھا ليزيد على ! مائتين 

فتاريخھم .  الشاملة والتشريدا9بادة على اليھود بعد ھذه أتحوC جذريا طروالم$حظ أن .. نسمة 

وتغلب عليھم فيه صفة الشراسة . ه تاريخ دموى حربى كله الغزو والعدواندقبل عصر التوراة وبع

شخصية  إلى أما بعد مجازر ا5شوريين والبابليين ثم الرومان فقد تحول اليھودى فجأة. والعنف

  . تحقق اغراضھا بالوسائل الناعمة والملتوية وبالتزلف والمكر والخديعة مستضعفة خانعة 

فرضتھا تلك  التي تخاباتا?نعملية  إلى ية الجماعيةصريرجع ھنتنجتون ھذا التحول فى الشخ

حيث بادت فيھا العناصر المناضلة المقاومة ولم يبق إC عناصر الجبن والمسكنة زر المجا

.  اليھود طابعھم الذى عرفوا به فى كل العالم حتى اليوم أخذن حينھا ومنھا وم. الخ ... والخبث

كذلك من كل مستعمراتھم  وإنما على ان يھود الشتات الرومانى لم يأتوا من طريدى فلسطين وحدھا

 حتي ألمانيا وفرنسا وأسبانياإيطاليا و إلى فتبعوا الرومان. السابقة القائمة فى العالم الھللنستى

 فرانكفورت، وھو طريق التجارة وشريانھا التقليدى، خطا - الراين - ان طريق الرون الراين ، وك

 إلى ومنذ القرن الثالث المي$دى على ا5قل كانوا قد وصلوا. محوريا فى دخولھم العالم الرومانى 

قاعدة رئيسية ونواة لھم وكادت عاصمتھا فرانكفورت  إلى  فرانكونيا بالذاتتحولت الراين ، حيث 

ومنذ ذلك الوقت نشات ع$قة تاريخية وثيقة بين مدينة . الشتات الجديدن تكون عاصمة يھود أ

  . فرانكفورت واليھود ستظل عبر القرون حتى يومنا ھذا 

ين بويقدر البعض عدد اليھود فى اCمبراطورية الرومانية فى القرن الخامس المي$دى بما يتراوح 

الصحة  أو وھذا الرقم أيا كان نصيبه من الدقة. سكان من مجموع ال%٧نحو  أي م$يين ٧، ٤

ينبغى أن نذكره جيدا وأن نقرنه فى الذاكرة بعدد بقايا يھود فلسطين عند الخروج ا5خير والبالغ 

  . معناه أن اليھود فى الشتات ضاعفوا عددھم بين  5ن  ألفا،٤٠



 على طريقة نموھم ، إن تزايدا ا حاسماء سنة وھو معدل فلكى Cيمكن إC أن يلقى ضو٥٠٠اقل من 

  . تزايدا بالتبشير والتحول  أو طبيعيا

ضد اليھود أشعلت نار اCضطھاد  التي بيد أن العصور الوسطى لم تلبث أن أتت بحروبھا الصليبية

ھنالك بدات . ومشارفھاطرافھا أ مثلما اثارتھا ضد العرب خارجھا وعلى أوروباأنحاء  في جميع

تغيير جذرى فى توزيع اليھود فى  إلى ستؤدى فى النھايةا9بادة التي لة وعمليات الطرد بالجم

اختفى يھود فرنسا تماما بعد أن طردوا ) ١٣٩٤عام ( القرن الرابع عشر أواخرففى . أوروبا

أما يھود ايطاليا فظلوا متقوقعين بھا حيث يتصل . بالجملة منھا وتشتتوا فى الدول المجاورة

أما يھود  بعد فض$ عن ذلك ھجرات من يھود ب$د أخرى فيما - يث تلقوا تاريخھم ب$ انقطاع وح

فھؤCه ھم .  فسوف يكون لھم الدور ا5كبر فى قصة اليھود فى العصور الحديثةأسبانيا وألمانيا

التقسيم الثنائى الرئيسى  سيستمد والطرد ، ومنھم ومن نسلھم ا9بادةالذين تعرضوا 5شد أخطار 

 وحوض البحر المتوسط من ناحية أوروبا من ناحية وجنوب أوروباود شمال الذى يفرق بين يھ

أخرى ، أعنى ثنائية ا5شكناز والسافردى على الترتب واCشكنازيم والسفآرديم كلمتان قديمتان فى 

 أسبانيا ويھود ألمانيافى العصور الوسطى لتميز بين يھود التوراة استعارتھما التقاليد اليھودية 

 من أسبانيا ينحدرون من نسل قبيلة يھودا ، ويھود ألمانياب ، اعتقادا منھم بأن يھود على الترتي

 ساسا5: اليھود على" ارستقراطية "أنفسھميدعون  أو والسفارديم يعدون. نسل قبيلة بينامين

 والطبقة - فيما يقدر %٩٠ : ٨٠ية الساحقة عدديا غلبالدينى، غير أنه قدر ل$شكناز أن يؤلفوا ا5

  . خفائه إرون معه السفارديم احتقارا Cيحفلون بقلمسيطرة المتفوقة حضاريا الى حد يھتا

 يبدا ألمانيابالشتات وبدانا با5شكناز، وجدنا أن أول اضطھاد يتعرض له يھود الراين  إلى فاذا عدنا

  وا أقد بد كانوا ولو أنھم) ١٠٩٦( الحملة الصليبية فى القرن الحادى عشر مع 

ھنالك بدأت الھجرة . أكثر أو العالم الس$فى فى بوھيميا وبولنده قبل ذلك بقرنينلى  إيتسربون

ونحو الشرق .  نحو الشرقاأساسوالتى اتجھت تسارعت خطاھا مع الحم$ت التالية  التي الھاربة

دنھم، رحبوا بكل ھجرة، فاغتنم مزيادة سكان يعملون على  كانوا ملوك بولنده، الذين 5ن اتجھت

غير أن انتقال . حد أثار فى النھاية مخاوف بولنده إلى ة ، وكان خروجا بالجملة وصلصد الفراليھو

شبح يذكر  إلى  أومجرد بقايا إلى جسم ا5شكناز كان فد تم نھائيا، وتحولت نواة فرانكونيا القديمة

ن المانية شر لم يكن ثمة سوى ث$ث مدع ، وفى نھاية القرن السادس ا5ولىبالتوزيعات التاريخية 



مفتوحة لليھود ھى فرانكفورت وفرمس  وفيرت أما فى بولنده وجنوب الروسيا فقد التقى اليھود 

بدورھم قد بدأوا يطاردون نحو الشمال  كانوا  مع بقايا اليھود البيزنطيين ويھود الخزر الذينا5لمان

، Pogromsجروم والغرب على يد اCضطھادات السياسية الشھيرة المعروفة فى الروسيا بالبو

 إلى والتى اتسع نطاقھا ليشمل يھود بولندة بعد تقسيم ھذه الدولة وانتقال الشطر ا5كبر منھا

يھود  إلى  من بين ماتتمثل فى يھود القرم الذين ينقسمونا?نوتتمثل أثار ھذا اللقاء . الروسيا 

  . د ليتوانيا القرائين  الربانيين، كما تتمثل فى يھوKrimshaksقرائين ، والى يھود القرمشاك 

شملية تراكم عددى  إلى  ليس فقط-والمھم أن ذلك اللقاء تحول ولم يكن له بد من أن يتحول 

وتكثيف وتكتيل لليھودية ستعطينا واحدة من كبريات تجمعاتھا فى العالم حتى اليوم ، وإنھا تحولت 

. دديا وحضاريا على السواء عا5لمانرب غعملية خلط ومزج وصھر سيسود فيھا يھود ال إلى كذلك

نشأت عن التفاعل وھى اليديشية  التي ة الجديدةغ وأبسط مظاھر ھذه السيادة اللأوضحومن 

Yeddish ية العليا ا5لمان المستمدة من اللھجةHoch Deutsch حملھا معھم يھود  التي

م لسان بين ية والتى ستصبح اھا5لمان واضح لكلمة يھودى بتحريف وكلمة يديش نفسھا - الغرب

جنب  إلى  جنبا-أما عن السفارديم فتبدأ قصتھم مع طرد اليھود . C حصر لھا  التي ة اليھودنلسأ

 بعد عصر من اCضطھاد ١٤٩٢عام » Reconquista فى اCسترداد أسبانيامن .. مع العرب 

حد  إلى ما العربية وصل فى حين أسبانياوالمقدر ان عدد يھود .  على يد محاكم التفتيشا9بادةو

ھولندا وانجلترا، والى ايطاليا وفرنسا،  إلى انتشر ھؤCء اليھود فى فترات مختلفة. المليون نسمة 

اCمبراطورية  إلى  ابتداء من مراكش حتى تونس ، وبا5خصأفريقياشمال  إلى ولكن خاصة

ن السفارديم ية الساحقة مغلبمانية الحديثة التوسع وجدت ا5ثففى اCمبراطورية الع. العشانية

اضول والشرق ا5وسط حيث كانت سالونيك ا?ن من البلقان والدانوب حتى ءموطنھا الجديد ، ابتدا

والقسطنطينية من أھم بؤرات تجمعھم ، وحيث التقوا باليھود القدامى من بيزنطيين وسابقين 

جر الجديدة ى كثير من ھذه المھاوف   متحولينمحليين  أو للعصر البابلى سواء غرباء مھاجرين

 ھم السائدين عدديا بين الجاليات اليھودية ، بل -السفارديم كاCشكنازيم فى مھجرھم الجديد  أصبح

   . نكادوا ان يكونوا العنصر الوحيد فى يھود مدن البلقا



 كما حملوا Spagnuoli ,Spaniol  كل ھذا المجال الجغرافى اطلق عليھم اسم اCسبانيولىوفي

 ، وظلوا حتى اليوم Ladino والمعروفة باسم ال$دينھم اCسبانية المحرفة اليه كا5شكناز لغت

  . يلبسون لباسا خاصا ويبدون خصائص حضارية وثقافية تذكر بقوة بفترة إقامتھم اCسبانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الشتات الحديث
  

 شتات فى مطالع أخر إلى من أول شتات قبل المي$د" المتجول أو اليھودى التائه"تلك قصة 

القرنين ا5خيرين ،  أو بيد أن ھناك حلقة رابعة تتمم السلسلة ، وتتركز فى القرن. العصور الحديثة

وفيھا جميعا . ث$ثة  أو خطوطھا العريضة ولعلھا خطان رئيسيان إلى ھنا بايجازوC بأس أن نشير 

دية ، واذا كان السفارديم قد سيكون الدور ا5كبر بطبيعة الحال ل$شكنازيم بحكم سيادتھم العد

رة ھو ب$ شك ص ا5ول وا5ھم فى الفترة المعاا9نتشارو. قدر محدود بساھموا فى الشتات الحديث ف

والوCيات المتحدة بصفة خاصة، ويمكن ان نميز فى ھجرة انتشار العالم الجديد بمعناه الواسع 

ا الجغرافى، وث$ثتھا ترسم معا حركة  الشمالية مراحل ث$ث، لكل منھا قطبھأمريكا إلى اليھود

 تتفق مع مايعرف فى التاريخ ا5مريكى ا5ولىف. الشمال الشرقى إلى واضحة من الجنوب الغربى

 أسبانياومصدرھا الرئيسى . فى القرنين السادس عشر والسابع عشر" بالعصر اCستعمارى"

ة حقا تتعاصر مع ا?باء المھاجرين  مبكرا5ولى ، وط$ئعھا اأساسوالبرتغال، وقوامھا السفارديم 

عددا أما المرحلة الثانية ففى اواسط القرن التاسع . والبيورتان، ولكنھا فى الجملة قوة محدودة

ذلك عصر الثورات .  ثم فرنساا5ولى بالدرجة ألمانيا: أوروبا بأواسط اأساسعشر تقع، وترتبط 

المتحدة الوCيات  إلى خروج يھودى نشيط حملواCضطرابات السياسية التاريخية فى القارة ، فكان 

  .  ألف يھودى ٢٣٠ قذفتا إليھا بنحو ١٨٤٨، ١٨٣٠ن ثورتى أر فالمقد: نحو ربع المليون

  

، وكان قطبھا المركزى ١٩١٤ إلى ١٨٨٥القرن من دودة حول دورة حأما المرحلة الثالثة ففترة م

وقد دخل الوCيات .  المجر ورومانيا -ا فى اCرسال الروسيا القيصرية يحف به ھالة تشمل النمس

الروسيا،   من١.١١٩.٠٠٠ منھم ١.٥٦٢.٠٠٠زھاء  ١٩١٠، ١٨٨١المتحدة من اليھود بين 

 فقط ھاجر من ١٩١٣ ٠١٩٠٠وفيما بين .  الفا من رومانيا٦٧ المجر، - الفا من النمسا ٢٨١

  . كندا  إلى  الفا٦٠المتحدة ، الوCيات  إلى  الف يھودى٩٦٤الروسيا 

 اCضطھاد والغربة من جھة ر اانفجر مع استمر أوروباذلك إذن تيار كثيف عرم من وسط وشرق 

 الشمالية منذ أمريكاالوCيات المتحدة من جھة أخرى، انفجر ليستقر فى  إلى ومع فتح باب الھجرة



 على وجه رضالعشرينات من القرن الحالى وليصبح فيما بعد أضخم تجمع لليھود على وجه ا5

 وحداتھا السياسية خاصة البرازيل أغلب ال$تينية بأمريكا إلى كذلك انطلقت الھجرة. اCط$ق

  . وا5رجنتين 

 ھما أفريقيا وجنوب أسترالياأما فى العالم القديم فقد كانت كثافة وقوة الھجرة أقل بكثير، وكانت 

ى حيث ھجر بعض من يھود يين فيھا ، غير أننا Cينبغى أن ننسى المجال السوفيتساسا5القطبين 

 السوفييتى وأقيمت لھم جمھورية خاصة ھى جمھورية بيروبيدجان قصىالشرق ا5 إلى الروسيا

Birobidjanالحديث توزع ا9نتشارومحصلة كل ھذه الھجرات أن .  اليھودية فى حوض ا?مور 

ركز ثقله المطلق طار دائرى حول النواة التاريخية القديمة، ولكن مإعلى  أي فى كل اCتجاھات ،

 استمرارا Cتجاه المحور ا5سى فى كل حركة الشتات اليھودى عبر قصىكان دائما صوب الغرب ا5

  . التاريخ 

فقد أدى اCضطھاد النازى . دورة شتات جديدة   الھتلريةألمانيابعد ھذا تمثل الفترة النازية فى 

 خطأيقدر البعض جملة حصادھا إن  التي  الجماعيةا9بادةقمته فى عمليات  إلى لليھود ، الذى وصل

با5حرى  أو حركة خروج إلى دى ھذاأ خمسة م$يين يھودى ، ومبالغة بنح أو ن حقاإصوابا وأو 

 أوروباوإذا كانت ھذه الحركة قد جمعت كثيرا من يھود .  الوسطى بعامةأوروباھروب من الرايخ و

العالم الجديد خاصة  إلى ء ا5كبر منھا اتجهالجز فإن  الحرب العالمية الثانية،أثناءفى فلسطين 

 وتكثيف ليھود الوCيات المتحدة، كما أوروبافكانت عملية تفريغ ليھود وسط . الوCيات المتحدة

   . إسرائيلجريمة زرع  أو كانت بداية عملية

لت شتات اليھود ، غير أنھا اختزـ  ماذا نقول -فى  مة ا5خيرة نفسھا ھى دورة جديدةوھذه الجري

إنھا الدورة . وكثفت كل تاريخ اليھود فى اCضطھاد وعكسته على عرب فلسطين الشرعيين 

على العرب لكل تجربة يھود الشتات من إبادة وطرد " اسقاط"قامت بعملية  التي الصھيونية

تسميه اغتصاب فلسطين ، الذى ومع . سر البابلى حتى ضد السامية النازية وخروج ابتداء من ا5

  "  الميعادأرض إلى والعودة" "اCستق$لحرب ية بالكذب وللسخرية المريرة الصھيون

من بين ھذه التيارات كان التيار .  تيارات وموجات الھجرة نحو بؤرة واحدة وجديدة تشععت

 على أفريقيا إلى ، وبعدھاآسيا إلى ٠ ، ثم تحول إسرائيلا5وروبى ھو السائد فى بداية صنع 

ھما فى العالم العربى ، بينما طرد عرب أغلبن يقع خيراذان المصدران ا5ولما كان ھ. الترتيب 



حد الزعم الفاجر  إلى ى الصھيونىسرائيلالب$د العربية المجاورة، فقد وصل السفه ا9 إلى فلسطين

ن أن المستقبل القريب جدير بأن يثبت أغير " ! تبادل سكان"بأن العملية كلھا ليست إC عملية 

كون إC مجرد مرحلة فى رحلة الشتات التاريخية، مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ  لن تإسرائيل

  .. الجديد " الخروج"فلسطين، وقريب ھو Cشك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طوائف ث$ث
  

صورتھم  إلى  بعد أن انتھينا من ديناميكية اليھود عبر التاريخ أن ننظر نظرة عامةا?نونستطيع 

  ينا أولقد ر.  لفئاتھم الطائفيةا5ولى كما تتمثل فى التصنيف اCستاتيكية الحالية

 Jews  Orientalالتفرقة بين اCشكناز والسفاردى، ولكن Cبد ان نضيف اليھود الشرقيين 

يمثلون مجموعة قائمة بذاتھا استمدت  وإنما من المجموعتين ا5وليين، أي داخل"ھؤCء Cيقعون 

 إلى  ا5قرب-  نظريا - كانوا وھم اذا. من مراكز يھودية ثانوية أو ولھا القديمة من فلسطين رأساصأ

 الفلسطينية، فانھم ا5قل عددا وا5دنى مرتبة فى الھيراركية اليھودية ، فكل من ا5شكناز ا5صول

  . والسفارديم ينظر اليھم نظرة احتقار وازدراء ب$ مواربة 

خ$ياھم  إلى ، باCضافةأوروبا ووسط وشرق ا5شكناز يشملون اليوم يھود غرب فإن أما توزيعا،

، ويشمل السفاردى أستراليا وأفريقياانشطرت فى العالم الجديد بقارتيه ، ثم جنوب  التي الجديدة

يھود البلقان والشرق ا5دنى ، كما يشمل مستعمرات وجاليات مبعثرة على شواطىء البحر 

متداداتھم الحديثة ، والمحدودة فى العالم الجديد الى ا أخيرانوبيه، باCضافة جالمتوسط الشمالية وال

 وفلسطين، ثم أفريقياليھم تنتمى مستعمرات فى شمال إأما اليھود الشرقيون ف. شماله والجنوب

  .  والتركستان الروسية ، وكذلك الھند والصين إيرانمستعمراتھم فى العراق واليمن ، ثم القوقاز و

شظايا اليھود الشرقيين تحت ففى القوقاز تنتثر .  التفصيلمن شيئا وبعض ھذه التوزيعات يستحق 

بقايا الخزر القدامى والذين يعيشون فى ثنايا فى داغستان من فثمة يھود الجبال : أسماء مختلفة 

 ويتكلمون لھجة فارسية، وثمة يھود جورجيا فى تفليس خاصة، ثم Lesghiansجى زالشعب الل

أما فى فلسطين، فاذا كان .  فى أذربيجانShemakhaاخة يتمم الصورة الفسيفسائية يھود الشم

اليھود المحليون قبل اCغتصاب ھم من الشرقيين ، فقد جمعت الصھيونية بالھجرة بين المجموعات 

  . الرئيسية الث$ث بنسبة النصف من ا5شكناز والنصف من السفارديم والشرقيين 

  

  

  



  توزيع اليھود فى العالم
  

ن لنا أن نضع التوزيع آا نأمل صورة ھيكل التاريخ اليھودى على نحو ما، و فيما?ناكتملت لنا 

 تحت المجھر وذلك قبل أن نتقدم لندرس انثروبولوجية Judenthumالراھن لليھودية العالمية 

 واليھود بالذات قيمة ودCلة انثروبولوجية حاسمة كما -لتوزيع اليھود فى ذاته  فإن اليھود جنسيا،

   أن الذبذبة العنيفة ا?ن الواضح ولعل من. سنرى

ى جدا فى كيان اليھودية العالمية، شأنھا تماما شأن السيولة أساسمابين نمو وتناقص ھى ملمح 

  . الجغرافية النادرة المثال فى توزيعھا المكانى 

الذبذبة  إC أن .إنھا إذن ذبذبة مزدوجة فى الزمان والمكان ، بل لعلھما ھنا جانبان لشىء واحد

الجمود  إلى لعنيفة فى الزمان تجعل نمو اليھود فى نھاية المطاف وعلى المدى الطويل أقربا

 نقطة فيعودون إلى اCضطھادات  ماتحصدھم سرعانفكلما نموا بالزيادة الطبيعية . والتوقف النسبى

ة بصورة تغيير جذرى ومثير فى أوطانھم اCقليمي إلى أما الذبذبة فى المكان فتنتھى. البدء من جديد

  . انق$بية تماما

لتوزيع اليھود بين تاريخين متباعدين بما فيه الكفاية " لقطتين"ونحن نستطيع ھنا أن نعرض 

 فى العقد أو العقدين ا5خيرين من القرن الماضى ، والثانية ا5ولى. ق$بيةناCلندرك ھذه الذبذبات 

 ٥ر٥ مليون نسمة ، منھم ٦ر٥ بنحويھود العالم  د وبعدھا قدر عد١٨٨٠فى يومنا ھذا، فحولنا 

فى  ألفا ٢٥٠و . %٦ر٥ بنسبة أفريقيا الفا فى ٤٢، % ٨٤ر٥ وحدھا بنسبة أوروبامليون فى 

  . أستراليا وأمريكا والبقية فى %٤ بنسبة آسيا

 ٦من ھؤCء كان .  م$يين٩ إلى ٨دورته فقد قدر عدد يھود العالم بنحو  أو أما حوالى نھاية القرن

 أو ، حيث التوزيعأوروبا وھناك فى %٨٠بنسبة  أي  وحدھاأوروبان يتوزعون فى  م$يي٧ -

انخفاض  أو الكثافة أبعد شىء عن التجانس، كان مركز الثقل يتحدد فى دائرتين يفصل بينھما برزخ

  . دائرة فى الشرق وأخرى فى الغرب : عميق 

غرب الروسيا وجنوب دوي$ت ، وھى بالفعل دائرية شك$ ، تغطى جنوب ساسا5 دائرة ا5ولىف

اشتد  حيث ألمانيا شرق أقصىثم ) آسياوا5خيرتان كانتا تابعتين للروسيا سي( البلطيق وكل بولندة 



 المجر -  امبراطورية النمسا أخيراثم حة ضد السامية ، صيفح يھود بولندة بدرجة خطيرة أثارت ط

ة بحكم القانون الذى قصر اقامة اليھود وحدود الدائرة شرقا فى الروسيا قاطعة حاد. شمال الدانوب

  . البلطيق  إلى على مناطق معينة ، وترسم قوسا من القوقاز

. إنھا ببساطة قطب اليھودية فى العالم:  م$يين يھودى ٦ من أكثرأما فى مجموعھا فتزن الدائرة 

ل أن  من مصدر تاريخى، فليس من المعقوأكثروثقلھا الطاغى ھذا وحده يجعلنا نفترض لھا 

الغرب ، بل Cبد كذلك أن نفترض  إلى نفترض أنھا استمدت كل جسمھا من الدائرة الصغرى وحدھا

يحتل من ھذه الدائرة . جانب التحول الدينى المحلى  إلى المصدر الشرقى عن طريق القوقاز ،

. منصف يھود العال أي  م$يين٥ - ٤جنوب غرب الروسيا القلب المطلق ، فكان فى الروسيا نحو 

 ا5كبر من بولندة الذى ضم إليھا فى التقسيم ء نقصد معھا الجزفإنماولكننا حين نقول الروسيا 

والذى كان ھو النواة النووية الحقة فى كل دائرة اليھود " Polognerusse"السياسى 

ع أما بقية التوزي. بل يذكر البعض أن يھود بولندة وحدھا كانوا يؤلفون نھف يھود العالم. الشرقية

 الف أما عن الدائرة الثانية ٧ -٦٠: المجر تلى بنحو مليونين ، ثم رومانيا بحوالى-فكانت النمسا 

س واللورين وھولندا لزا بكثير، تنتشر فى حوض الراين بعامة وفرانكونيا وا5أصغرفى الغرب فھى 

ا5كبر منھم  ألف، الجزء ٧٠ ألمانيافكان بكل . بخاصة ، وتستقطب جميعا حول مدينة فرانكفورت 

اما خارج ھاتين الدائرتين فتقل .  الفا٨٠ ألف ، وبفرنسا ١٠٠فى حدود ھذه الدائرة، وكان بھولندا 

الفا ،  ٥٠ھم فى لندن ، إيطاليا أغلب الف ١٠٠طانيا ريب: كثيرا جدا  أو أعداد وكثافات اليھود كثيرا

 لم يكن ثمة يھودى أسبانيافى أما اسكندناوة فكان اليھود ممنوعين حتى منتصف القرن تقريبا، و

 فكان المقدر ان يھود الوCيات المتحدة Cيزيدون أوروباأما خارج " اCسترداد"على اCط$ق منذ 

 Cيزيدون عن نصف المليون مبعثرين فى مدنھا -حينذاك رغم بداية تدفق الھجرة من الروسيا 

 مليونا، ١١ من أكثرود العالم ب قدر عدد يھ١٩٠٥وفى . الكبرى، منھم ربع مليون فى نيويورك 

أثر ولكن .  والنمسا، والسدس فى بقية العالمألمانيانصفھم فى الروسيا ورومانيا، وثلثھم فى 

مجموع من % ١٣نحو  أو يرخ ا5س ھذا السدأغلب فإن ،أالعالم الجديد كان قد بد إلى الھجرة

  . اليھود كان يحتشد فى الوCيات المتحدة وحدھا 

 وتلك التوزيعات ؟ مھما يكن من أمر ، وبغض النظر عن التطورات الطفيفة رقامذه ا5ماذا تعنى ھ

 ھى عمليا أوروبام$مح الصورة العامة واضحة، ف فإن فى التوزيع بين تلك التواريخ المتقاربة ،



وعلى مستوى . طن المطلق لليھودية العالمية، ومايوجد خارجھا ليس بالمقارنة إC شظاياوال

 التوزيع حتى نھاية القرن الماضى ، تقع على أقطابلكلية يمكن ان نتصور ث$ث دوائر ھى النظرة ا

دائرة : الغرب  إلى ل بسرعة وبشدة اقطارا واحجاما من الشرقءعروض متقاربة ولكنھا تتضا

 ومركزھا الراين وفرانكفورت ، أوروبا ومركزھا بولندة الروسية ، ودائرة غرب أوروباشرق 

ر لنرى صتوزيع اليھود المعاا?ن إلى  الوCيات المتحدة ومركزھا نيويورك لننظر  دائرةأخيراو

Cق$ب المطلق، فقط لنذكر ناCقبل النازية والحرب الثانية كانت تختلف أوروبا ان الصورة فى أو 

تتشابه من حيث أنھا . ورة نھاية القرن ، وفى نفس الوقت كانت تتشابهصتھا عن ياأساسكثيرا فى 

 تكثيفا تراكميا لتلك الصورة بحكم التزايد الطبيعى ، وتختلف فى أنھا بدأت تعكس نتائج وأثار تمثل

  . العالم الجديد بصورة حاسمة  إلى الھجرة

ف القرن صنمط منت إلى منتصف القرن التاسع عشرتقال من نمط ناCإنھا باختصار تمثل مرحلة 

 قمة سجلتھا ديموغرافية أعلىولعل ھذه ( ونا،  ملي١٥ قدر يھود العالم ١٩٣٩ففى عام . العشرين 

 وان رفضنا مبالغات وتھويل الدعايات - ، فبعدھا جاءت ابادة النازية التى اليھود فى تاريخھم 

  م$يين١٠ أوروبااما عن التوزيع، فالمقدر أنه كان ب)  حصدت منھم Cشك عددا كبيرا- الصھيونية 

 الجديدة وھى أوروبا م$يين فى دول شرق ٣السوفييتى ،  م$يين فى اCتحاد ٣الثلثان، منھم أي 

  .  ث$ثة ارباع المليون آسيا من المليون ، و٤ر٥ فكان نصيبھا أمريكاما أدوي$ت البلطيق وبولندة، 

عددھم يقدر  فإن النمو الطبيعى منذ نھاية الحرب، إلى  وبعد أن عاد اليھود- ١٩٦٦ -أما عام 

له  فإن  جدير بوقفة تأمل ،-تحليل جزئياته  إلى لرقم قبل أن ندخلوا.  من المليون١٣ ر ٤بنحو 

 فإن ) م$يين ٧ ـ٤( فى القرن الخامس المي$دى  ، اذا تذكرنا عدد اليھود أوCف.  من مغزى أكثر

قد  كانوا  بينماث$ثاثنتين و  أو  سنة لم يتضاعفوا إC مرة واحدة١٥٠٠معناه ان اليھود فى 

وC تفسير لھذا إC ميكانيكية النمو !  لقرون الخمسة السابقة بمعدCت خيالية فى اأنفسھمضاعفوا 

ميكانيكية شد الحبل المزمنة بين قوى النمو الطبيعى وقوى اCضطھاد  أو والتناقص بالتناوب،

   . ا9بادةو

افية ثانيا، وفى اCطار الكوكبى، يبدو اليھود على الفور شيئا ضئي$ بالغا حد القزمية فى ديموغر

 فى اCلف من سكان العالم، وتبدو ٤ - ٢ أو  مليون،٣٣٠٠ أكثر من المليون من ١٣ر٤: العالم

اليھودية بسھولة قوقعة دينية حفرية ضامرة والواقع ان اليھودية، وحدھا من بين ا5ديان 



" قةمغل أو مقفلة"تشترك مع كثير من الديانات غير السماوية، فى انھا ديانة  التي السماوية، ھى

نوعين  إلى صنف الديانات المقفلة ھذهيواذا كان البعض . أبدااى تحجم عن التبشير وتجتر نفسھا 

يعنى على الترتيب ديانات محلية التوزيع قاصرة على " عنصرية"وديانات " جغرافية"ديانات : 

 إلى يصلاليھود يمثلون شذوذا يكاد  فإن -عنصر بعينه  أو مرتبطة بقوم أو بيئة محدودة، أو وطن

فھم قد بداوا ديانة جغرافية وعنصرية معا ، وبصرامة قاطعة ذلك ، ولكن منذ . حد المتناقضة الفذة 

بمجرد توزيعھا، أو شبه عالمية  أيدى سبأ فى أرجاء العالم لتصبح اليھودية عالمية االشتات انتشرو

 -اليھود كما سنرى كذلك فقد تخلط . وإن كانت أبعد شىء عن العالمية بحجمھا القزمى الضئيل

وداخلھم بالتحول والتزاوج دماء عناصر شتى Cحصر لھا، فما عادوا عنصرا بعينه متجمدا على 

ومع ذلك فاليھود واليھودية، بالسياسة . الديانة، وC الديانة عادت مرادفة لعنصر جنسى واحد

 ا?نو. لمعاصرة والمذھبية ، تمثل عنصرية عاتية غاشمة تلخصھا فى كلمة واحدة الصھيونية ا

 أواخر، الذى يدور حول  ا?تيكيف يبدو نمط توزيع ھذه ا5قلية الدينية العالمية ؟ الجدول 

 مليونا ١٢ Cيعطى إWorId Jewry Cاليھودية العالمية ( الخمسينات وكما اورده كتاب 

 يعطى ورة رقمية قد تختلف قلي$ عن صورة اليوم، ولكنه يظلص يقدمكمجموع كلى، ولذا فھو 

  بوجه عامنسبا صحيحة 

  

  

يكاد يضج بھا الجدول ھى أن نصف يھود العالم جميعا يعيشون فى العالم  التي والحقيقة الكبرى

ھذا . تعنى عمليا الوCيات المتحدة بالتحديد التي  الشماليةأمريكاالجديد، السواد ا5عظم منھم فى 

من %  ٨٠تحتكر ى نھاية القرن الماضى كانت منذ نصف قرن حت التي ، وھىأوروبابينما Cتضم 

وھو ! انق$ب كامل ، وانتقال مطلق لمركز الثقل. يھود العالم، Cتضم إC مايزيد على الربع قلي$



الغرب  إلى :انتقال فى نفس اCتجاه وعلى نفس المحور التاريخى لحركة ورحلة اليھودى التائه 

  . دائما 

النسبة  5ن  خمس اليھودية ، وھذا أيضا شذوذ طارىء جديدC إ ف$ تجمعان معاأفريقيا وآسياأما 

 ٧ على أفريقيا وآسيا الدخيلة الغاصبة، وبغيرھا Cتزيد إسرائيلالكبرى منھم تتشكل من صھيونية 

 ٢ر٥ إلى آسيا الف فقط وتھوى نسبة ١٣٦ إلى آسيامن يھود العالم، بل يھوى عدد يھود %  ٨ -

ما داخل القارات ففى ھذا الجدول أ . أسترالياارات جميعا باستثناء  وأقل القأفريقيالتصبح أقل من 

سابق الذكر، علما بأن النسب المئوية " اليھودية العالمية "أرقامانعكاس 5ھم م$محھا بحسب 

  . سكان تلك الدولة  إلى نسبة يھود كل دولة إلى تشير

  

  

  



  

  

  

 ، كما انتقلت الصدارة من أوCف. وتدبر والجدول حافل بالحقائق المثيرة الجديرة بكل م$حظة 

 التي الوCيات المتحدة إلى )اCتحاد السوفييتى ( الشمالية، انتقلت من الروسيا أمريكا الى أوروبا

وقد نما عدد اليھود فى الوCيات .  منھا% ٤٤ھى اليوم المعقل ا5كبر لليھودية حيث تضم وحدھا 

 بعد ذلك يرد لسنوات ظل، ثم ١٩٣٦فى  ٤.٤٦١.٠٠٠  إلى ١٩٢٦ في ٤.٠٨١.٠٠٠ المتحدة من

 فذاك مجرد وكما يعلق بيرجل. جھزة اليھوديةتقدير ا5 م$يين بحسب ٥طوال متتابعة على أنه 

وأيا ماكان، .  ا5قليات أرقامتقدير تخمينى Cشك ، وأھم من ذلك أنه مبالغ فيه على وجه اليقين ككل 

  . د يھودى فى العالم تظل كتلة الوCيات المتحدة ھى اضخم حش

وبھذا تكون  . ١٦حوالى  أو ثم يأتى اCتحاد السوفييتى كالثانى فى العالم بسدس مجموع اليھود

 فى محيط اليھودية العالمية اللتين ورثتا ا?نالوCيات المتحدة واCتحاد ھما الدائرتين الكبريين 

ئرة الراين الصغرى ھاجرت وعبرت قل إن دا أو  ،الماضي والراين فى القرن أوروبادائرتى شرق 

  .  ھى مركز الثقل الطاغى حالمحيط لتصب

 الصھيونية فى فلسطيننا المحتلة لتكون الثالثة فى العالم ، وھى Cتضم من إسرائيلويلى اCتحاد 

 C١٢يھود العالم ا% .  

يھود فى  حديثة عن تعداد الأرقام أخيرا الخمسينات فقد نشرت أواخر أرقامواذا كانت ھذه ھى 

فالكتاب السنوى .  ان نرى تغيرا ملحوظا فى اوزانھم ھاأساسالدول الث$ث السابقة يمكن على 

منھم  من المليون نسمة ، ١٣ر٤بنحو ١٩٦٦اليھودى ا5مريكى يقدر عدد يھود العالم فى أول 



 فى اCتحاد السوفييتى ٢ ر٤٨٦ر ٠٠٠ % ٣٧بنسبة  أي م$يين فى الوCيات المتحدة٥

 م والنسب بأرقارقاموبمقارنة ھذه ا5 % ١٦ بنسبة إسرائيل فى ٢ ر ٢٢٩ر ٠٠٠ %١٨بنسبة

  بعض التغييرات ھى أن  يرجح لدينا ت الخمسيناأواخر

والمھم على اية حال ان نسبة الوCيات المتحدة .  تقريبية سابقةرقامفى الحقيقة مجرد تصحيحات 5

 Cشك بالھجرة - إسرائيلسوفييتى، وارتفعت نسبة قد انخفضت قلي$، بينما ارتفعت نسبة اCتحاد ال

   . أكثر وأكثر -

ولكن ثمة بعدھا دول تتدرج من .  فى اليھودية العالمية -كما يقال " الث$ثة الكبار"ھذا إذن عن 

ربع المليون ، ھى على الترتيب بريطانيا نصف ثم  إلى ثلث المليون إلى حوالى نصف المليون

 دول يزيد عدد اليھود فى كل منھا ٥ثم تلى بعد ھذا . م كندا ورومانيا ربع اCرجنتين وفرنسا ثلث ث

، أفريقيافالجزائر فالبرازيل فالمجر فجمھورية جنوب على المائة الف ، ھى على الترتيب ، المغرب 

 من المغرب والجزائر قد ھبطت بأعداد اليھود فيھما كثيرا جدا حتى أخيرامع م$حظة ان الھجرة 

ة غنصل الى نتيجة بال إC أن من ھذا التصنيف الحجمى Cيمكن.  من ھذه المجموعة خرجت بھما

 مجموع الث$ثة الكبار Cتضحت لنا حقيقة بالغة أضفنافاذا نحن . ا5ھمية إن لم تكن ثورية حقا 

تحتشد جميعا فى ث$ث من %  ٦٩نحو  أو  مليونا١٣ مليون يھودى من ٨ر٩الخطورة وھى أن 

%  ٧١ أى بنسبة  ١٣.٤٠٠.٠٠٠ من ٩.٧٨٥.٠٠٠أرقام الخمسينات أولك بحسب دول العالم وذ

 الف لوجدناھا تحتكر ١٠+ كذلك اذا نحن اعتبرنا الدول الث$ث عشرة فئة  . ١٩٦٦ أرقامبحسب 

   يھودى من المجموع العالمى البالغ حينذاك  ١١ر٢٠٧ ر ٠٠ ٠وحدھا 

 اليھودى عالمى التوزيع ، بمعنى أنه ھذا ؟ قد يكونفما معنى % ٩٣ أو زھاء ١٢.٠٣٥.٠٠٠

 ا9س$مCتكاد تخلو دولة فى العالم منه ، وقد يكون توزيع اليھودية على طرف النقيض من توزيع 

الجغرافى الذى ينفرد من بين ا5ديان بمحيط مطلق يكاد يكون متص$ ب$ انقطاع ، ولكن ليس 

توزيع ح ان نقول أن توزيع اليھود العالمى إنما اCص" تحت كل حجر فى العالم يھوديا"حا أن يصح

من يھود % ٧١أو % ٦٩تراب رمزي بحت بينما أن  إلى أحيانا متطاير فى معظمه يتحرل ششار

وبينما تتراوح نسب .  دولة ١٢ فى %٩٣ دول ، ٣فى " الضخمةكقلة من ا5حجارالعالم يتكدسون 

كما فى % ٣بين ) المحتلة   ماعدا فلسطين(عدد السكان الكلى فى دول الجاليات الكبرى  إلى اليھود

  الوCيات المتحدة وبين 



 ، وكثيرا ماتكون أقربغلب فى ا5عم ا٠5ر٤، ٠ر٢، .  تتأرجح فى بقية دول العالم حوالى ار%  ١

  . الصفر إلى 

 مايكون، ولكن أيضا أشد مايكون أوضحالتوزيعات اCقليمية، فسنجد الصورة  إلى أما اذا عدنا

النواة فى شرق . واة ضخمة ونوية ثانويةن ا?نبا5حرى  أو ، فثمة دائرتانأوروباثورية فى 

اCتحاد السوفييتى بمليونين وربع المليون ثم رومانيا بربع مليون، والمجر )  م$يين٣ ( أوروبا

ومن الواضح أن ھذه النواة تقلص ضامر لنواة القرن الماضى الثقيلة بعد أن خفت فى . بنصف ذلك 

 والنمسا بفعل الھجرة والحرب ألمانيا وقلمت اطرافھا فى بولنده وتشيكوسلوفاكيا وشرق القلب

، وھى بھذا اأساسففى بريطانيا وفرنسا ) اقل من المليون ( أما النوية . وعمليات التصفية النازية

ل  مثل بولنده من اقل دوألمانيا تأصبحو تماما ا?نتبددت  التي قد ورثت نوية الراين القديمة

آCف أو شبه تجانس على نحو ما، ببضعة اتين الدائرتين ينتشر اليھود فى وخارج ھ.  يھوداأوروبا

 وكثافتھموبھذا وذاك جميعا نرى أن توزيع اليھود .  فى بقية وحدات القارة أكثر C Cفعشرات ا?

 ھموعلى العكس من ھذا انحدار. الغرب   شمال ا5لب من الشرق الىأوروباتقل سريعا فى 

Gradient  فھم يقلون عددا ونسبة أفريقياعلى الشاطىء ا?خر من البحر المتوسط فى شمال ، 

ونطاق يھود . مصر  إلى تونس إلى الجزائر إلى الشرق ، من المغرب إلى كلما اتجھنا من الغرب

 المليون ، يكاد يكون المجال نصف يزن قبل الخروج ا5خير نحو الذي كان  العربية ، أفريقيا

 حيث أفريقيا فى جمھورية جنوب قصىاليھودى الوحيد فى القارة باستثناء الطرف الجنوبى ا5

   –وك$ المجالين ) . آCف ١١٠(جذبھم اCستعمار السكنى 

تعرف اليھود  التي أما بين المدارين فقليلة جدا ھى الوحدات.  خارج مدارى بوضوح - سي$حظ 

 كاثيوبيا وبعض وحدات -اليھود فيھا على أية حال جددا ، وقليلة ھى جدا أعداد  أو قدامى

  . الجنوبى السابق فى مثلث القارة  ا5وروبياCستعمار 

 اليھود مجرد بقايا C أصبح فقد - إسرائيل باستثناء فلسطين المحتلة منذ قيام -  العربية آسياأما فى 

أما قبل ذلك . لھا  أو مئات فى بعض وحدات منھا وليس كآCفمكان ، بضعة في أي وزن لھا 

بقية بينما خلت وتخلو منھم )  الفا٧٠( واليمن ) الف ١٠٠( فكانت أھم تجمعاتھم فى العراق 

)  الفا ٨٠. (  خارج العالم العربى آسيا كأكبر جالية يھودية فى إيرانواليوم تأتى . الجزيرة العربية

طنبول على البر ا5وروبى C  أما يھود تركيا فمركزون عمليا فى اس-)  الفا٢٥( تليھا الھند 



 الوسطى السوفيتية بجالياتھا اليھودية القديمة ، آسياوربما اتت بعد ذلك جمھوريات . ا5سيوى

 آسيا السوفيتى بمستعمرتھا الجديدة وعدا ھذا فبقية قصىوجمھورية بيروبيدجان فى الشرق ا5

  . من اليھود إC من اعداد رمزية بحتة ھنا وھناك " خالية"

 فى الشمال الشرقى ، الربع الغنى ، ثم تلى نوية اأساساليھود يتركزون  فإن  فى العالم الجديدأما

. أما فى الجنوب عامة ووCيات الجبال فيقلون كثيرا. ثانوية فى الغرب ا5وسط ووCيات الھادى 

 ون المدارى ، وفى النطاق دأوC ال$تينية يتركز اليھود على السواحل الشرقية أمريكاوبالمثل فى 

ومن ھذا النمط، واذا تذكرنا معه انتقال أحد . خارج المدارى ثانيا، كما فى البرازيل وا5رجنتينأو 

غربھا، يمكننا بسھولة ان نتصور الكتلة الكبرى من  إلى  من وسطھاأوروباى فمركزى ثقل اليھود 

. 5طلسى شرقية وغربية اليھودية العالمية تتجاذب كما لو كانت مغناطيسسا نحو سواحل المحيط ا

 تقليديا فى أفريقيا"  الجنوبية ثم تركز يھود شمالأمريكا الى ذلك نمط التوزيع فى أضفنافاذا ما 

ن بعد أ ذلك المحيط ، ئية العظمى من يھود العالم تحف بشواطغلبالمغرب ، لجاز لنا أن نقرر أن ا5

  عالم القديم  فى القلب القارى للاأساستتركز ضي  حتى القرن الماكانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طفيليات المدن
  

غير أننا ننسى نصف  . رضبصورة عامة الخطوط االعريضة فى توزيع اليھود على سطح ا5تلك 

قة اذا نحن اغفلنا خاصية نادرة وشديدة اCلحاح والتواتر فى التوطن اليھودى ، وأعنى بھا يالحق

ذلك  إلى ، وسكان مدن كبرى بالدقة، ثم ھن سكان مدن ا5ولىفاليھود بالدرجة . سكنى المدن 

  وأنت حين تتكلم عن يھود . سكان عواصم بالتفضيل واCمتياز

وھذه حقيقة . جوارھا إلى اثنتين أو دولة ما فأنت تتكلم فى الحقيقة عن يھود العاصمة ومدينة

 ا5مثلةو. تنا ھذاحديثا وCتتبلور كما تتبلور فى وق أو طاغية وأبدية طوال تاريخ اليھود قديما كان

بينما  ٣.٥٦٠.٠٠٠= يھود نيويورك  ا5مريكيھا فى الذھن المثال أوضحتغنى عن الحصر، ولعل 

مانھاتن ، بروكلين ، : ا أساس ضواحي ٥يھود نيويوكر في  ٢.٣٦٤.٠٠٠= يھود إسرائيل 

  .برونكس ، كوينز ، ريتشموند ، نصف مدرسي نيويورك يھود لذا المدارس تغلق السبت 

 من نصف أكثر أي  من مليونين ونصف مليون يھودى ،أكثردينة نيويورك الكبرى تضم وحدھا فم

" ارساب"وھى بذلك اكبر . يھود الوCيات المتحدة وما يكاد يقارب كل يھود اCتحاد السوفيتى

  .  الكبرى إسرائيل ، بل أنھا ھى الكبرىإنھا تل ابيب : نقطة منفردة فى العالم في أي يھودى 

وتدل الدراسات السكانية فى الوCيات . ة يھود الوCيات موزعة بين المدن الكبرى بصرامةوبقي

حجامھا، فھم اقوى ما يكون فى أعدد اليھود فى المدن يتناسب تناسبا طرديا مع على أن المتحدة

  .  تليھا على ا5رجح شيكاغو، بينما C وزن لھم مث$ فى مدينة بوسطن نيويورك

 الفا ٦٥ الفا فى تورونتو، ٧٧ الفا نجد ٢٣٣ ؟ فى كندا حيث كل اليھود ا5مثلةن ھل تريد مزيدا م

فى لندن .  الفا٣٥٠من كل يھود فرنسا البالغين  %٥٠ألفا أي ١٧٥فى باريس . فى مونتريول

  . ألفا ٤٥٠صل مجموع أ الفا من ٢٨٠

ن أن كل يھود تركيا  الفا فى حي٥٠اسطنبول   ألفا٨٠ ألفا بينما أن دولة تونس ٥٥مدينة تونس 

وفى  ألفا منھم في جوھانسبرج وحدھا ، ٥٠ آCف ١١٠ أفريقيافى جمھورية جنوب .  الفا٦٠

.  الفا ٥٧و ح الفا من مجموع كلى قدره ن٢٢ الفا وفى سيدنى ٢٥ يتركز فى ملبورن أستراليا

  . وھكذا وھكذا 



 سنينفمنذ بضع : سكان مدن  إلى حتى فى فلسطين المحتلة تحول المغتصبون الدخ$ء المقتلعون

 يتكدسون فى المدن، وكانت بذلك ثالثة دول العالم بعد اسكتلندا ثم إسرائيل من سكان ٧٥ ر ٩كان 

انجلترا وويلز فى درجة المدنية والمؤكد أن ھذه النسبة قد زادت منذ ذلك الوقت ، ومن المؤكد 

ولكنھا ببساطة . لمنحرفة من المدنيةكذلك ان العالم C يعرف دولة قزمية بھذه الدرجة الصارخة ا

  .  واستقطبت فى دولة انصبتالعالم " حثالة مدن"

والمعنى المباشر لھذا كله ان اليھود ، وقد راينا ان توزيعھم الفعلى ليس عالميا بالصورة المطلقة 

التوزيع  إلى ھم أدنى وإنما الشامل" الغطائى"ذھاننا ، أبعد شىء عن التوزيع أالمرسومة فى 

الصورة المجازية ليست نھر مجرة مرصعا عالميا بمستعمرات اليھود ، ولكنھا . النقطى البحت

ھذا إن حدد مجالتھم على أن .يمكن أن تكون منثورا من النوى والنويات السديمية ھنا وھناك 

 خطرة فى بيئاتھم المدنية تلك بل قد يؤلفون أو اقليات مھمةالجغرافية، فانه عادة ما يجعل منھم 

 ، مما يفسر سيطرتھم ي كما عرفت بالفعل بعض مدن بولندا فى القرن الماضأحياناية فيھا غلبا5

ويضخم شعورھم بالذات من ناحية أخرى ، وبالتالى يفاقم من شدة : المادية والسياسية من ناحية

" يليةطف"غريزة  إلى إCم نرد ھذه الظاھرة المميزةـ.. التعصب ضدھم واCضطھاد من ناحية ثالثة

؟ يرى البعض أن قوانين العصور  قوى ضغط خارجية إلى استغ$لية فى طريقة الحياة اليھودية ، أم

  " . الجيتو" وفرضت عليھم حياة رضالوسطى حرمت على اليھود امت$ك ا5

، وأنه يكره أبداولكن البعض ا5خر يرى أن اليھودى مرتبط بالمال والتجارة والسمسرة والربا 

فى الخ$ء، يكره بذل الجھد الجسمانى بعامة ، ويفضل ان يعيش بعقله C  أو ى الشاقالعمل اليدو

  وعن الصناعةأوC وليس من ھناك يبتعد عن الزراعة -  من ھنا Brawn not Brain  بعضله

الصناعية ويتقاطر بعلى العكس فى المدن حيث  أو حد بعيد ، ولذا C يكثر فى المناطق الزراعيةإلى 

  . الخ .. لحرة والمعام$ت التجارية والنشاطات المالية والمصرفية ا5عمال ا

والواقع أنه ليس بالعالم كله مجتمع يھودى زراعى واحد يستحق الذكر، وباستثناء بعض خ$يا 

معزولة فى الروسيا القيصرية وبولندا القديمة C نعرف فى التاريخ الحديث أن اليھودى ارتبط 

فمن الغريب ان اCتحاد السوفيتى والوCيات المتحدة : تعدين والصناعة وبالمثل فى ال. بالزراعة

وعلى ! على شدة تباين وتناقض مذاھبھما ـ C يعرفان يھوديا واحدا من عمال المناجم بالذات 

 ، التاجرھودى مرادفة لكلمة يالعكس من ذلك كله التجارة والمھن الحرة ، فقديما كانت كلمة ال



لنجد ، والصحافة حتى د فى الوظائف الحرة كالطب والمحاماة والتجارة والمال وحديثا يحتشد اليھو

على سبيل المثال ، أن نصف مجموع ا5طباء والمحامين فى وCية نيويورك ودورھا المحورى فى 

 State  EmpireبالوCية اCمبراطورية "اCقتصاد ا5مريكى تلخصه بب$غة الكناية الساخرة 

  .  نجد نصف ھذا المجموع من اليھود - !لسحاب المشھورة ناطحة اإشارة إلى 

. ومن الواضح من ھذا كله أن طراز حياة اليھودى ھر ا5عمال غير المنتجة والوظائف الطفيلية 

   من أكثر -  وعميق فى كراھية ا5مم لھم ، ولعله أصيلومن المحقق ان ھذا سبب 

ا ب مركأصبحواليھودى بھذا كله قد .  ومقتھمالتعصب الدينى البحت ربما المصدر ا5ول Cضطھادھم

اقتصاديا اجتماعيا شديد الوضوح حتى ليضرب به المثل وحتى اتخذ علما ونموذجا على حاCت 

، " آسيايھود جنوب شرق "كذاك مث$ يطلق على الجاليات الصينية التاجرة خارج الصين : مشابھة

ومھما يكن من أمر " ! أفريقيابيھود شرق " الشرقية أفريقياوكذاك يوصف الھنود فى مدن ساحل 

، اأساس" طفيليات مدن" ، أكاد اقول اأساسالحقيقة تظل قائمة من أن اليھود سكان مدن  فإن ،

  . ثروبولوجية ا?نعلى مشكلتھم ستنعكس كما سنرى  التي وتظل لھا نتائجھا اCجتماعية والجسمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مجتمع الجيتو
  

، ومتروبوليتانى ثانيا، ولكن يبقى أوC أن توزيع اليھود توزيع كوزموبوليتانى ا?نينا حتى ألقد ر

أنھا ..  فى توزيع اليھوديةساسا5 لنرى الخلية النھائية وأكثر وأكثر أن نضيق بؤرة عدستنا أخيرا

ط رتبافطوال عصور التاريخ ، وفى كل الب$د وا5قاليم، ! معزلھم فى المدينة  أو الجيتو  حى اليھود

ب$د اليھود كقاعدة ب$ استثناء بالعزلة السكنية فى حى المدينة ، الجيتو كما يقال له فى كثير من 

 أسبانيا نقول نحن ھى مصر، وھو اليوديريا فى وكما ألمانيافى : حارة اليھود أو ،أمريكاأوربا و

  ھو  أو Juderiaالوسيطة، 

  . لقاع قاع اليھود كما فى مدن اليمن  كما يقال فى مدن المغرب العربى، أو اMellahالمله 

 كان الحى أحياناوكثيرا ماكانت ھذه الوحدة الخلوية اليھودية تغلف بحائط خاص داخل المدينة، و

وفى الغالب ا5عم يؤلف حى اليھود . أمعانا فى العزل برمته يقام خاج اسوار المدينة ا5م ذاتھا 

ة ، ويكفى فى ھذا الصدد أن نذكر كمجرد مثال حى المدين منقطاعا من ا5حياء الفقيرة المنحطة 

 فى اCيست اند نطاق الفقر الشھير فى شرق Whitcchapel Stepneyستينى وھو ايتشابل 

ار ليعيشوا فى ا5حياء الراقية غير صومع ذلك فقد كان اغنياء اليھود يتعدون ھذا الح. ن لند

  .  كثيرا من صرامة عزلة الجيتو نا?اليھودية ، كما أن تطور الحياة اCجتماعية يقلل 

 ھو قانون Segregation  Residentialومع ذلك وعلى الفور نفھم ان العزل السكنى 

يعيش اليھود بين  التي  الدول والشعوبقوانين إلى وكثيرا ما يرتد ھذا العزل. اليھودى فى المدينة

 أو عليھم كفئة من المنبوذينظھرانيھا ، يفرضونه بالقوة على اليھود تباعدا عنھم واستع$ء 

  البارياه سننشا كما يعبر ماكس فيبر، وكذك احكاما للرقابة عليھم 

، سعيا منھم كأقلية أنفسھمنع اليھود صولكن كثيرا ايضا ما يرجع ھذا الى . خطارھموحصرا 5

ھود الي بدأ لقد.  واحدةحظيرةاد فى نقطة واحدة ضمانا للحماية فى شالتركز واCحت إلى مسحوقة

يعيشوا فى  إC أن رح$ فى عصر التوراة، وظلوا رح$ فى عالم الشتات، وككل قطعان الرحل أبوا

  .. حظائر مسورة داخل مدن الشتات 

  



  ا5صل الجنسى لليھود
   

اC لتاريخ اليھود عبر الزمان ولتوزيعھم فى المكان ، دون ان نتعرض للجانب  لم نعرض ا?نحتى 

من ھم اليھود وأين يقعون فى : ن لنا أن نسائل انفسنا آوقد . $ وجنساثروبولوجى البحت أصا?ن

مدى ينتسب يھود القرن  أي العائلة البشرية ؟ ما الع$قة بين يھود التوراة ويھود اليوم، والى

 القرن العشرين قبل المي$د ؟ وثمة ع$مات استفھام أخرى إسرائيلبنى  إلى العشرين بعد المي$د

ھل ثمة من نقاوة جنسية يمتاز بھا اليھود ؟ ما مدى الصحة فى القول :  من تلك تنبع بالضرورة

  ؟ " أبناء عمومة"بأنھم والعرب 

جاباتھا يتوقف الرد عليھا إعلى ھذه ا5سئلة يتوقف كثير من المزاعم واCدعاءات السياسية، وعلى 

  . وتفنيدھا 

ثروبولوجية الصرفة ا?نحتمية بين الدراسة ھناك ع$قة إلى أن  والواقع أننا ينبغى أن نلتفت بوعى

وبين الجانب السياسى كما يتمثل فى ا5طماع السياسية، كما ينبغى أن ندرك أن الصھيونية 

ثروبولوجية وترتب نتائجھا مسبقا بحيث تخدم دعاواھم اCستعمارية ا?نالسياسية تسخر ا5بحاث 

"  الميعادأرض" إلى ر من الجنس للعودة ، وصميم القضية انھم، إذ يبحثون عن مبرفلسطينفى 

لليھود ، بمعنى أنھم " النقاوة الجنسية"يشرع اغتصابھم لفلسطيننا العربية، يركزون بؤرتھم على 

   من فلسطين إسرائيلبعد أن يخرجوا ببنى 

انتشروا بينھا  التي الى الشتات يلحون فى أنھم ظلوا نقاة بمنأى عن اCخت$ط الدموى مع الشعوب

كما » ا5مم« أو  ،أنفسھم كما يسمون ھم Genlillcsالجنتيل  أو وبيم كما يسميھم اليھود،الج(

 التوراة ، إسرائيلھم بذلك النسل المباشر لبنى  كانوا ، وأن يھود اليوم أينما) نقول نحن العرب 

ة ن واحد مجموعة جنسية واحدة، وقومية تاريخية واحدة، مثلما ھم طائفة دينيآومن ثم فھم فى 

C ،الخالص الشعب النقى  الشعب المختار"اسطورة تدعيم  إلى واحدة ومن ذاك جميعا يخلصون

بھذا  فلسطين الى تدعيم حق العودة المزعوم واغتصاب ا5ولىانما كذلك وفى الدرجة وفحسب ، 

والحقيقة أن فكرة النقاوة . محورية فى المناقشة بالضرورةقضية النقارة الجنسية قضية تصبح 

 فحسب ا5وروبيحد غير عادى، C فى التقاليد الدارجة عند رجل الشارع  إلى  منتشرة وشائعةھذه



 عن أنفسھم Cشك Cعتمادھم على كتابات اليھود -  ايضا جناسا5علماء ولكن حتى بين بعض من ، 

 . بعيدة غير موضوعيةأھداف إلى تبدا من فكرة قبلية مسبقة موجھة التي  ، وھى الكتاباتأنفسھم

وموضوعيه ، وأثبت أن  ل من وقف طوي$ عند المشكلة باستق$- لحسن حظ العلم -ولكن ھناك 

  . الحقيقة والواقع  عندعوة النقاوة أبعد شىء 

الجنسية فاتھم صاتجاه يرى اليھود متميزين مختلفين فى : اتجاھين  أو وبھذا نكون ازاء مدرستين

نمطا  أو تالى يؤلفون عبر العالم وحدة جنسية، وبال كانوا نىأعن السكان المحيطين مھما و

واتجاه أخر يراھم صورة مقربة من السكان المحيطين فى كل . اثنولوجيا متفردا بارز الوضوح

جينية  أو مكان وانعكاسا لتركيبھم وتكوينھم الجنسى ، ومن ثم C يؤلفون اC وحدة دينية C جنسية

 .  

خرى ل$تجاه ا5ول، بينما أب أو  رمزا بدرجةCoon ثربولوجيين، يمكن أن نتخذ كونا?نوبين 

ونحن ھنا سندير مناقشتنا بالفعل حول ھذه الفكرة  ا على اCتجاه الثانى علمRipleyيقف ربلى 

عادة تركيب الصورة وا5صل الجنسى ليھود التوراة فى فلسطين إ بأوC أالفاشية فكرة النقاوة ، فنبد

صفات والم$مح التشريحية والجسمية لليھود فى المھجر كنمط اثنولوجى محدد، ثم نتتبع ال

 وفى ھذا المجال سنحاول أن ا5بوى ا5صلى القديمحد تتفق مع ذلك النمط  إلى أي والشتات لنرى

اجتماعية بحسبانھا عناصر مكتسبة  أو تتكيف بالبيئة طبيعية التي  تلك الصفات والم$محأوCنعزل 

يمكن  التي فى البؤرة اC الصفات الوراثية الدفينة الحقةقى بعدھا عرقا ، ف$ يب أو C تكشف أص$

القرب بين يھود التوراة ويھود اليوم، ومن ثم مدى  أو لھا وحدھا أن تقرر وتحدد مسافة الخلف

من النظريتين وبذلك كله نستطيع أن نحدد موقفنا . النقاوة فاCستمرارية الجنسية بينھما 

  .  ونظرية اCخت$ط يتين نظرية النقاوةساسا5

يھود عصر التوراة فى فلسطين ھم مجموعة سامية على أن  ثروبولوجيين كاملا?ناCجماع بين   

نعرف ونرى اليوم من سمرة فى الشعر وتوسط فى القامة  التي من س$لة البحر المتوسط بصفاتھا

ماعات ا5خرى  فى فلسطين مع الجإسرائيل وقد اختلط يھود بنى الرأستوسط فى  إلى وطول

السابقة لھا وال$حقة بھا من كنعانيين وعموريين وفلسطينيين، وتمثلوا كثيرا من دمائھم وابتلعوا 

 مجموعة مركبة عبرية بعامة، ولكن تلك الجماعات نفسھا لم أنفسھموا ھم أصبحأعدادا منھم حتى 

ر اCخت$ط معھا النمط تكن لتخرج عن نفس الس$لة الجنسية القاعدية المتوسطية، ومن ثم لم يغي



فثمة قليل من .  المباشرة لدينا محدودة ولكنھا مقنعة ا5دلةو. كثير  أو ى لليھود فى قليلساسا5

عصر سليمان وبعده ، وتشير الى س$لة البحر  إلى الجماجم عثر عليھا فى فلسطين وخارجھا تعود

م وتماثيل قدماء المصريين وأھم من ذلك رسو . الرأسالمتوسط مع قلة نادرة من حاCت عرض 

C  التي ذكرنا ومن بينھا يھود فلسطين ا5وائل التي تحدد كل الجماعات والعناصر التي والبابليين

  فبينما يبدو الفلسطينيون كا5وروبيين . تختلف عن م$مح العموريين والساميين

وه، ببشرة مصفرة من س$لة البحر المتوسط ببشرة فاتحة اللون ، يبدو العموريون طوال الوج

بجباه مائلة وأنوف مبالغ فيھا الكنعانيين  Cشك واونوف محدبة، ويبدو الساميون الذين يشملون 

سمرا من  كانوا وعلى ھذا يمكن القول ان يھود فلسطين أيام داود. كأنوف العرب والعراقيين اليوم

وإذا  . ا5نفلوجه اقنى س$لة البحر المتوسط، على عدة أنماط ، واحد منھا على ا5قل طويل ا

يين سرائيل القامة ، ففى التوراة يصف سفر اCعداد ا9ر أن نردف قص دCلة التوراة فيمكنأضفنا

  العموريين أبناء أناك بأنھم  إلى بالمقارنة

" sight  own  their grasshoppers in as  يعنينا ھنا أن نقف قلي$ عند عنصرين

الشعب ا5حمر ( رى فى العموريين ت كانتفثمة نظرية قديمة . ثيونوھم العموريون والحي. بعينھما 

اصل ھذه  أصل ويبدو أن. ا فى يھود اليوم من شقرة اليھممأشقر، وكانت ترد " نورديا"عرقا ) 

   وثمة Sayeeالنظرية يرقى إلى مؤرخ الشرق القديم سايس 

ليھم إعراض الرءوس، و Armenoidsة كذلك كانت تعد الحيثيين من ا5رمينيين منظرية قدي

د اليوم، ولعل أول من روج لھذه النظرية ھو و فى يھا5نف وتحدب الرأسترجع عامل عرض كانت 

اللتان كان ھادون من أنصارھما، يمكن الترتيب على : وھاتان النظريتان. Jensen.ينسن 

  ھما للزعم بأن اليھود يبدأون فى موطنھم ا5ول وھم مختلطون أساس

تفسير اخت$فات الصفات . ھماأساس وبالتالى يمكن على جنسي محليانمط  أو  من نوعأكثرويمثلون 

 النظريتين نھائيا أغير أن كون يثبت خط. النقاوة الجنسيةالجنسية ليھود اليوم داخل حدود نظرية 

فرا، وC كان الحثيون ارمينيين بصورة ما، بل ليس ھناك صحمرا بل  أو فلم يكن العموريون شقرا

 أن نبحث عن يھود معاصرين يمكن ا?ن تاريخى على اخت$ط مھم لليھود بھم لنحاول دليل

  .  عصر التوراة حتى نقارن بين الطرفين إسرائيلاعتبارھم بغير شكوك استمرارا نقيا لبنى 



ليس بالعالم اليوم مجتمع يھودى واحد أفلت من اCخت$ط البيولوجى مع غيره من المجتمعات 

جماعة من اليھود  أي ولھذا السبب لسنا نستطيع أن نعر أن. لى مراحل نشأتھا اليھودية منذ أو

ولكن لعل السامريين ھم . غير الشرقيي تمثل تمثي$ صادقا يھود فلسطين أيام المسيح أو الشرقيين

يتفق الجميع على أنھا ظلت فى فلسطين كطوال التاريخ حتى  التي المجموعة الوحيدة من اليھود

مجموعة  أي  منأكثرى عزلة كاملة وتزاوج داخلى ضيق وفى نقاوة Cشك فيھا ، وأنھم يومنا ھذا ف

ھم فى قرية من قرى نابلس يقيمون ، . ا5صلى القديم أخرى يمثلون العرق اليھودى الفلسطينى 

ھم . قراض المحققا?نأنھم يتجھون من قديم نحو  أي المائتين ، أو وعددھم اليوم C يعدو المائة

   توسطوم

وس الوجه طويل ضيق ، ولكن القامة أطول من المألوف المعروف عن اليھود ، كما يبدون ءالر

. نسبة من اللون الفاتح أكبر من المعھود فى س$لة البحر المتوسط ، ولو أن السمرة تظل سائدة

ة ،  فالقامة قصير- قبل ھجرة الصھيونية  أي -وبالنسبة ليھود فلسطين بعامة فى أوائل ھذا القرن 

   يسود ا5قني ا5نف متوسط والوجه ضيق كثيرا، والرأسو

  أما الشقرة ف$ وجود لھا .  من العينة المدروسة٨٠بين نحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ات اليھود الجسميةصف
  

معالمھا العامة لعل الصورة الجسمية لليھودى القديم ، يھودى فلسطين قبل المسيح ، قد اتضحت 

 أولنبد. فات يھود اليوم صنطلق فى جولتنا حول العالم لنقارن اليھا ونستطيع إذن أن ن. ا?نلنا 

ود ، ولكن ا5قل مغزى فى ھ شيوعا فى التصور الدارج عن اليكثرببعض الصفات والم$مح ا5

ثروبولوجية، لنبدأ بالقامة وما يتصل بھا من محيط الصدر، ثم بم$مح الوجه عامة ا?نالدCلة 

  .  خاصة ا5نفو

 -وھذا صحيح علميا . أحياناع جدا عن اليھودى أنه قصير القامة ، إن لم يكن حقا كالقزم من الشائ

 الحاCت فى كل الدنيا اقصر من أغلبفالدراسات المترية تظھره فى . حد كبير إلى -بالدقة كان أو 

طول القامة السائد حوله ، وفى المتوسط C فقط بحسب تقل  أو غير اليھود بضع بوصات تزيد

وحيث . عدى تلك القامة عند اليھودى الناضج قامة صبى فى السادسة عشرة من الجنتيل ا5مريكىتت

ودھم ج يخفضون بو-ضي القرن الما"  كما كانت الحال فى بولنده فى- ترتفع نسبة اليھود عدديا 

وC تكاد تعرف . ول الجنتيل طمتوسط القامة العام بنسبة وجودھم وبنسبة  أو من مستوى

ففى يھود التركستان تتساوى القامة مع : لھذه القاعدة اC حاCت نادرةبولوجيا استثناء ثروا?ن

السكان المحيطين التاجيك ، وفى أوديسا وريجا وجد اليھود أطول من المسيحيين ، وفى تونس 

وجدوا أطول من العرب ، وقد رأينا منذ قليل أن السامريين ليسوا أطول من جيرانھم الفلسطينيين 

  . مستوى  أي ب ولكنھم يعدون طوال القامة علىفحس

ة من المركب اليھودى ؟ ك$ على ا5رجح ، أصيلھل يمكن أن يعد قصر القامة اذن صفة جنسية 

فمن ناحية C يمكن أن نتكلم عن وحدة النمط اليھودى . الظاھرة  إلى  التوراةإشارةرغم ذلك ورغم 

ھناك تفاوتا محسوسا بين مجتمعات اليھود المختلفة،   فإنمن حيث القامة، 5نه برغم سيادة القصر

 ن علميا ب$ مراء أا?نومن ناحية أخرى فالثابت .  فيما بينھم كثيراأوروباوكذلك يتراوح اشكناز 

حة والتغذية ، وأنھا صالقامة صفة جسمية مرنة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية واCجتماعية، بال

  .  مما ھى ،، وراثية جامدة أكثر أو ثلما ھى ،صفة مكتسبة وظاھرة اجتماعية م



كما أن .  الظن أن قصر قامة اليھود ھو وليد الجيتو وحياة التوتر والخوف من اCضطھاد أغلبو

ولة عن نوع ئ المعتقد أن تفشى عادة الزواج المبكر جدا بين اليھود حتى وقت قريب كانت مسنم

قامة  فإن  حين وحيث تزول ھذه الظروف البيئيةأما. حطاط الجسمى انعكس على القامة ا?نمن 

  اليھودى تنطلق لتقترب من قامة الجنتيل كما فى حى الوست 

ومن قبل كان اليھود أطول قامة فى . اند الراقى بلندن وكما حدث حديثا فى الوCيات المتحدة 

  . أوكرانيا الخصبة منھم فى ليتوانيا الفقيرة المجدبة 

 العلمية تؤكد مرة أخرى الفكرة ا5دلةو. وصف اليھودى عادة بضيق الصدرعدا القامة الضئيلة، ي

الدارجة فتجد محيط الصدر أقل كثيرا من المتوسط العام عند الجنتيل، وسعة الرئتين ضئيلة 

  . والقفص الصدرى مسحوبا مسطحا 

د أن ھذه ولكن مرة أخرى نعود فنج.  العالم C تختلف فى ھذا الصددأجزاءوالقياسات من مختلف 

فرضھا الجيتو على  التي فالحرف الداخلية. الحرفةجانب  إلى نتيجة طبيعية لنمط الحياة وللبيئة

الخ ، ترتبط .. اليھود ، Cسيما الحرف اليھودية التقليدية منھا كالخياطة والصياغة وصناعة ا5حذية

ة وC دلي$ قاطعا له أصيلية فة جنسص C يمكن أن تكون - كالقامة - ولذا فانھا . وثيقا بتلك الظاھرة

ھود جدا ي البيئةوفى الوCيات المتحدة حيث تحسنت .  الوراثية لليھود ا5صولوزنه فى تحديد 

  . تختفى الظاھرة تماما 

 ما يقال عن اليھود أكثر خطورة ومغزى، ولعله أكثرجانب يبدو على السطح  إلى وننتقل بعد ھذا

. ثانيا" السحنة" أو  والنظرة العامةأوC م$مح الوجه د الرجل العادى ، وأعنى بهنشيوعا ع

والمقصود ھنا سمرة الشعر والعين C ( فالشائع الدارج أن اليھودى يتصف تقليديا بالسمرة 

أما عن .  الضخم، والعيون المنتفخة، والشفاة الممتلئة ا5قني ا5نف، ثم ب)برونت أي البشرة،

بطريقة " سحنة يھودية" أو "نظرة يھودية"داول ھو أن ھناك النظرة العامة فالمقول الشائع والمت

فما مدى صحة ھذه . جيدا عن نفسه كما يعرفھا الجنتيل ما تميز اليھودى 5ول وھلة ويعرفھا ھو 

   الدارجة، وما قيمتھا فى تحديد نقاوة وأصل اليھود ؟ فكارآ5

 لعلمية، ولكن C كقاعدة عامة مطلقةن اليھودى أسمر الشعر والعين، فحقيقة تؤكدھا الدراسة اأأما 

 إلى أحيانا وجد أن نسبة السمر بين اليھود تصل أوروبا كثيرة من أجزاءوفى . كاتجاه سائدوإنما 

  . ثلثى العينة المدروسة ، وأن ھذه النسبة تعادل ضعفى مثيلتھا بين الجنتيل 



ومع ذلك ففى مناطق ) . ن اليھود نھا بيم بين اليھوديات - بالمناسبة -  أعلىونسبة السمرة دائما ( 

كذلك فمن الثابت أن . خمسى اليھود ذوو شعر فاتح إلى معينة من بولندا وجد أن نحوا من ثلث

 Rufousصھب  الاللون إلى  من الشقرة بين اليھود الشرقيين، يجنح بھمأوضحھناك عنصرا 

 فى يھود اCلزاس واللورين الشقرة واضحة كذلكوتبدو . السفارديم ھناك كثير من الشقروحتى بين 

  .  فى يھود انجلترا أوضح، و

سيادة السمرة بين اليھود ليست إC نصف الحقيقة، وربما كان أھم منھا أنه إلى أن  نصل من ھذا

ليس ھناك وحدة لونية بين يھود العالم من ناحية ، ناحية أخرى أن تفاوت لون الشعر والبشرة 

 أو  ظاھرة C يمكن أن تفصل عن لون السكان المحيطين بدرجةبين شقرة وسمرة إنما ھو امبينھم 

بينما يبدى ) إسرائيلقبل (فمن حيث الشعر والعين ، C نجد فى فلسطين عامة شقرة ما . بأخرى 

قلة من السامريين بعض شقرة خفيفة ، وفى العراق ودائرة القوقاز تسود السمرة ، ھذا بينما فى 

  % ٥بة  تحدث الشقرة بنسأفريقياشمال 

سمر من البرونت %  ٧٥ سفارديم سالونيك واسطنبول ، وفى القرم بيننسبة السدس  إلى ترتفع

وتتحدد نسبة الشقر %  ٥٥ إلى  تھبط نسبة السمرأوروباوالباقى من لون فاتح ، ثم بين اشكناز 

. اتح من لون ف%  ٥٥يھود ليتوانيا كان  إلى والباقى لون فاتح ، حتى إذا ما وصلنا%  ١٠بنحو 

  فھذه إذن سلسلة تصاعدية يبدى لون اليھود فيھا معامل 

  . ارتباط وثيق مع لون السكان المحيطين السائد 

:  توازنا ثابتا بطريقة ما فى لون الشعر والعين نفسھم قد حققوا 5أوروباويرى كون ان اشكناز 

السمرة  إلى نجد اليھود اميلالشقرة على السمرة  أو يغلب على الجنتيل فيھا الشقرة التي ففى الب$د

تكون إلى أن  اليھود تميل فإن تسود السمرة فيھا بين الجنتيل مثل رومانيا التي نسبيا، وفى الب$د

 أرضتع أو  مع معامل اCرتباط الواضح فى السلسلة السابقةالرأيوسواء اتفق ھذا .  شقرةأكثر

ا عن لون البشرة نفسھا، فالفروق بين ا أمنمعه ، فالشىء المؤكد أن اليھود ليسوا متجانسين لو

بين سفارديم البحر المتوسط والشرقيين  فھم. تة باليھود ليست أقل حدة ، وليس ثمة نمط موحد ال

 حيث يشبھون فى لونھم لون نالتركستاوھم كذلك فى . بيض مشربون بسمرة خفيفة عامة 

ن بدوا أفتح قلي$ إما فى اليمن فھم أ. جيرانھم تاجيك الجبال مثلما يشبھونھم فى غزارة شعر الجسم

 ف$ يختلف أوروبااما فى . من اليمنيين فما ذاك إC لحياتھم فى الظل بعيدا عن العمل فى الخ$ء



ود ھوعلى النقيض من ھؤCء اليھود البيض ، فثمة الي. اCشكناز عن ا5وروبيين فى لون البشرة 

  .  وسفارديم وشرقيين أشكناز إلى ودعون خارج التقسيم الث$ثى لليھقالذين ي" السود

 Negroidحد كبير متزنجون  إلى  فى شمال الحبشة، وھمFalashaمن ھزCء الف$شة 

 فى Daggatuns الدجاتون أفريقياومنھم كذلك فى . ةيمشية القدوويتكلمون لغة ا5جاو الك

تشين بجنوب غربى  فھناك اليھود السود من التاميل فى كوآسياأما فى . جنوب الصحراء الكبرى

الذين ينحدرون من أصل " ضاليھود البي"الھند، وھم يسمون ھناك ھكذا تمييزا لھم عن جيرانھم 

نماذج اليھود السود مجموعات فى  إلى وربما جاز لنا أن نضيف. ا5ولىفلسطينى منذ أيام الشتات 

  . ختلطوا بيھود مھاجرين  اوالخ$سيين الذين اعتنقوا اليھودية أ أو  ال$تينية من الزنوجأمريكا

 المحدب الذى الصق باليھود واشاعه رسام الكاريكاير حتى ا5قني ا5نففأما  . ا?ن إلى ا5نفننتقل 

  فالم$حظات . فليس فى الحقيقة صفة يھودية -"  اليھودىا5نف: "ار علماص

ادية ، وأنه ثانيا غير ع أو  أنه ليس منتشرا بين اليھود بدرجة خاصةأوCثروبولوجية تتثبت ا?ن

من %  ٩فبين يھود بولندا لم تزد نسبة حدوثه على . منتشر بين غير اليھود بحرية وب$ حدود 

وفى مدينة  .  %٣٠ إلى ع فى غاليسياتفالعينات ، وھى نفس نسبة البولنديين ، ولو أن النسبة نر

أما الشكل . لراشدين من ذكور اليھود ا%  ١٥اC بين " اليھودى "ا5نفنيويورك لم يعثر على 

 ويھود العالم العربى أفريقيا المستقيم كما فى يھود شمال ا5نف حدوثا بين اليھود فھو كثرا5

  .  المقعر ا5نفمستقيمة ، بل وھناك نسبة من   انوف %٦٠مث$ بين يھود اليمن . والسفارديم 

 المحدب عن النصف ا5نفل  المستقيم فى حين يقا5نفوبين اشكناز اوربا تسجل القياسات سيادة 

.  المقعر ليكثر بين يھود الروسيا حيث يكثر الشكل بين الس$ف الشماليين عامة ا5نفبل أن . دائما

تصل نسبة  المحدب كثيرا، بينما فى ليتوانيا ا5نف المقعر نسبة ا5نففھناك ترجح نسبة حدوث 

دب لمحا5قني ا ا5نفية ا5خرى ، فالناح.  المحدب كلية ا5نفويختفى %  ٥٠ إلى  المقعرا5نف

وجد بين ثلثى العينة فى جنوب شرق بولندا، وھو منتشر كثيرا بين : شائع بوفرة بين غير اليھود 

  . الخ .. غانيين وكثير من ا5وروبيينآCفالعرب و

منا إذ نصفه "  السامىا5نفب "ا5قني ا5نف نصف حيث -الصحة فيما يرى كون  إلى ونحن اقرب

 اليھودى ا5نف، ولو أن ھادون يرى عكس ھذا تماما حيث يقول أن تسمية "  اليھودىنفا5ب"

   .بالسامى خطأ شائع وأنه فى الحقيقة من أصل ارمينى 



 أو تشوه خاص يشمل انخفاض أو  اليھودى حقا إنما ھو تشكلا5نف فالذى يميز وأيا ما كان ، 

ليبدوان معلقين على الوجنتين ، مما يؤدى  مع ارتفاع جناحى المنخرين حتى ا5نفتدلى طرف 

بالمنخره "والظاھرة ككل يمكن أن تسمى .  مرئية بوضوح ا5نفظھور قصبة  إلى بالتالى

Nostrility " ف ٦  كثيرا من رقما5نفوتقرب بروفيلCوھذا قد يعطى شعورا . رنجى مد ذيلهآ

لك كله أن ھذا النمط C يوجد لدى كل بعد ذولكن يبقى .  فى حين أنه مستقيم فى الواقعا5نفبتحدب 

  من المستحيل  فإن وفى النتيجة. ھمأغلباليھود أو حتى 

 مما يعرفون أكثر ، وC يعرف اليھود وحدة انفية ا5نفشكل يھودى بعينه من  أو أن نتكلم عن نمط

  . الوحدة اللونية 

يقتربا بعضھما من إلى أن  ثقيلين لسوادھما، أميل عادةالحاجبان، اللذان يبدوان . تبقى العيون

  يطية غائرة بين اليھود العرب ، تسود بين شرأما العيون فبينما نجد عيونا . بعض 

ريلى  كما يعبر - التي الضخمة البارزة والجفون المنتفخة الثقيلة" المائية" العيون أوروباأشكنازيم 

المھم أن ليس ھناك على أن .النظرة الحالمة وأما بالخبث المكتوم أو ما بالحزنأ تعطى شعورا -

ما يقال عن امت$ء الشفاه مع بروز الشفة السفلى مدCة إن لم  فإن عيون خاصة باليھود وبالمثل

  .  اليھود بينشرطيا  أو حقا، ليس شائعا. تكن مقلوبة

قد C يمكن إنكار . بعينھا يمكن بھا التعرف على اليھودى " سحنة يھودية" ما يقال عن ا?نيبقى 

، ولكن المحقق علميا انھا C توجد عند كل اليھود ، فھى إن كانت أحياناد مثل ھذه السحنة وجو

، كما أنھا ليست غير أمريكا فانھا C تكاد تعرف فى اشكناز أوروباموجودة بين بعض اCشكناز فى 

ليھود  غير اأخذومن ثم فھى كثيرا ما تخدع الرائى فى التشخيص في. معروفة تماما بين غير اليھود

المسحة تتركز بطريقة  أو وإذا كانت ھذه النظرة. على انه يھودى واليھودى على أنه غير يھودى 

  . عب تحديدھا وقياسھا صمن ال فإن  والفم ،ا5نفما حول العينين و

فة جسمانية بقدر ماھى تعبير اجتماعى صولكن ا5ھم من ذلك كله أن سحنة الوجه ھذه ليست 

تماعية، من صنع الجيتو وحياة التشرد واCضطھاد والصراع ضد اCخطار مكتسب من البيئة اCج

 اCصطناعى C بتخاناCإنھا باختصار من فعل " . تعبير الجيتو"المستمرة حتى لقد اسماھا البعض 

 اCجتماعى واCنتخاب الجنسى واCنتخابطريق التزاوج الداخلى  تثبتت عنالوراثة والبيولوجيا ، 

 ھى مجرد إرث فإنماى ھذا إننا إذا صادفنا ھذه المسحة اليھودية فى الوجه ومعن. والمھنى 



اCضطھاد الدينى ايا كان ا5صل الجنسى والس$لة العرقية ودون ان تعنى أن صاحبه من نسل بنى 

  .  التوراة بالضرورة إسرائيل

C تدل على الم$حظة فيھم ،  أو اليھود إلى المنسوبةالصفات الجسمية تلك إذن مجموعة من 

وحدة بين يھود  أي  تدل على انعدامفإنما شيئھى إن دلت على و. ا5صل العرقى وC تحسم مشكلة 

 أي العالم فى تلك الصفات، إن لم تدل حقا على تأثير بعيد المدى للسكان الذين يعيش بينھم اليھود ،

 صفات ريثما نستكمل بقية ولكنا نفضل أن نؤجل ھذا الحكم. على اCخت$ط الجنسى وامتزاج الدماء 

ثروبولوجية ا?ن الجنسية التي تعد محور الدراسات الصفات إلى ا?نفنصل . اليھود الجسمية 

 ا5صول إلى جميعا، ترتبط مباشرة بالوراثة وC تكاد تتأثر بالبيئة، ويمكن أن تكون مؤشرا وثيقا

   . أسالرإنھا C شك شكل . الخلط  أو للنقاوة كا ومقياسا ومحا5ولى

ككل الساميين المحيطين طوال  كانوا  فى فلسطين التوراةإسرائيليھود بنى  فإن وكما رأينا

وسا غير ذلك بين يھود اليوم فليس ثمة إC تفسير واحد وحيد C ؤفإذا ما وجدنا ر. اأساسوس ؤالر

 نفسھا لرأساھذا مع التذكرة بأن سيادة طول . الشك فيه وھو اخت$ط الدم بعناصر غريبة إلى سبيل

مجموعة من اليھود C تنفى عنھم بالضرورة امكانية حدوث اخت$ط جنسى ما مع غيرھم  أي بين

. وس مثلھمؤ C ينتج اC طوال رالرؤوس بطوال الرؤوستزاوج طوال  5ن  ،الرؤوسمن طوال 

   عند اليھود الرأسفكيف إذا رصدنا شكل 

ث ، اCشكناز والسفارديم والشرقيين ، يقع ھى مسح عام ؟ من بين المجموعات الرئيسية الث$

ھكذا ھم فى كل اوربا .  جداالرؤوس بين عراض أحيانا ، والرؤوسبين عراض  جميعااCشكناز 

لمان مثل ما لZ إلى يةالرأستصل نسبتھم  حيثوالعالم الجديد ابتداء من الفولجا حتى كاليفورنيا ، 

ھذا أنھم فى ذلك يشبھون السكان المحيطين محليا بل أھم من . لبيين الجنوبيين والفرنسيين ا5

فليس ثمة فارق مث$ بين اليھود والمسيحيين بالروسيا . سھمأويقتربون جدا من شكل ونسبة ر

  ، بينما فى منطقة القوقاز الرأسوبولندا فى شكل 

د رمنيين والقفقاز، بل نجده حتى فى يھوالشھير عند ا5" قمع السكر"شكل  إلى وسھمؤتتحول ر

  . التركستان 

جدا  وإن يكن قلي$ - الرأس يقلون فى نسبة عرض أوروبان ي$حظ أن اCشكناز فى وعلى أن ك

.  استطالة نوعا ما أكثر أو وجوھھم أقل استعراضا أي أو اثنتين عن السكان المحيطين ، كما درجة



ثابتا كما فعلوا فى  توازنا الرأساليھود قد حققوا أيضا فى مجال شكل إلى أن  ولھذا ينتھى كون

 ولقد كانت النظرية الشائعة بعد ھذا ان السفارديم على طرف النقيض زھذا عن اCشكنا. لون الشعر

 مما ينبغى ، أكثرالمقابلة تبسيطية  جميعا، ولكن ھذه الرؤوسطوال  أي  اCشكنازيم،منمباشرة 

 كما فى شمال ؤوسھمر بين السفارديم، ولكن منھم جماعات استعرضت الرأسفحقا يغلب طول 

ومع ذلك يمكن . ايطاليا حول تورينو وغيرھا، وربما لحقت بھم جماعات أخرى من سفارديم البلقان

  . ورة عامة جدا أن نقبل تلك المقابلة العريضة من قبيل التبسيط الميسور صب

يمكن  كالبربر والعرب بحيث C الرأس شعوب طويلة بينھذا وي$حظ أن السفارديم يعيشون جملة 

عاد بغير ان مما يجدر ذكره أن أ. على العكس يؤكده  وإنما وسھمؤللتزاوج أن يغير من شكل ر

ة، ط اليھود منھا بين شعوب الجوبيم المحيء المطلقة فى ذاتھا أقل بعامة بين ھؤCالرأسمقاييس 

  . السامرة  أو نمط يھود فلسطين التوراة إلى واقرب بذلك ھكذا يقول كون

با5حرى يقعون فى حدود  أو ھؤCء يأتون فى المنزلة بين المنزلتين. نوالشرقييبقى اليھود 

واليمن والعراق  كالسفارديم، وھذا يشمل يھود مصر والشام الرؤوس منھم طوال ءالتصنيف فجز

 أي ابعادھم المطلقة إC أن  ،الرؤوسوھنا ايضا ي$حظ ان السكان المحيطين طوال . إيرانوجنوب 

  . ر نوعا بدرجة وبا5خرى من اليھود  أكبالرأسحجم 

 كما فى شمال العراق ومنطقة جبال القوقاز رؤوسھما?خر فھو كاCشكناز استعرضت  الجزء أما

 اليھود القرائين فى القرم أخيرا، ثم يھود التركستان الروسية بكل شظاياھا، وإيرانوشمال 

 الشديد ، وفيه الرأسسع من عرض ففى كل ھذه الحاCت يعيش اليھود فى محيط وا.  وليتوانيا

 الرأس C -ھناك فارقا فى شكل الوجه  إC أن . بشدة حتى C يختلفون عنه البتةرؤوسھماستعرضت 

اCستطالة بينما ھو عريض بين السكان المحيطين ، وھو فى ھذا يذكر الى  إلى  فھو يميل نوعا-

  حد ما بوجوه يھود فلسطين التوراة ، 

اCستطالة بين يھود دائرة القوقاز والقرم منه بين يھود  إلى ك فھو أقل مي$ومع ذل. والسامرة 

  . دائرة التركستان 

:  في مجموعتينالرأساليھود يقعون من حيث شكل  إلى أن من ھذا المسح السريع نصل اذن

   السفارديم أغلبوالمجموعة ا5خيرة تشمل  . رؤوس وطوال رؤوسعراض 



 من اليھود الشرقيين -الشمالى  أو  الشرقى-ا?خر .  فتضم النصفا5ولىونصف الشرقيين، أما 

   الناحية العددية ، ولھا ھنا مغزى كبير، تزيد نوم. كل اCشكناز  إلى باCضافة

على اCقل من كل يھود العالم ، واCقلية الضئيلة %  ٩٠ -٨٠ على الرؤوسمجموعة عراض 

 من اليھود فى الرؤوسافية ، يتوزع عراض ومن الناحية الجغر . الرؤوسالباقية ھى طوال 

، بينما يقيم طوالھم بين آسيا حتى وسط أوروبا من وسط ء ، ابتداالرؤوسمناطق سكانھا عراض 

ومن ھذا وذاك يتضح على الفور ان .  ابتداء من المغرب حتى العراق الرأس طويلة أجناس

ملية استعراض عب الرأسعراض  إلى ية الساحقة من اليھود إنما تحولتغلبا5

Brachycephalisation تأثر با5لبية أر الدينارية كما تسمى علميا  أو -Alpinisa 

Dinaricisation  lion  وذلك عن طريق .  

احتفظت بطول  التي الجنسى مع غير اليھود بينما ا5قليةواCخت$ط واحد ووحيد وھو التزاوج 

ت من مثل ذلك اCخت$ط ، ولكنه أمر متروك فى  ا5صلى C يتحتم بالضرورة أن تكون قد افلترأسھا

وھذا ما ينقلنا الى قضية النقاوة الجنسية واCخت$ط، شواھدھا .  التاريخيةا5دلة إلى ھذه الحالة

  اھا غزبعادھا ومأوأدلتھا ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  وروبيون تھودوا؟أوربوا ام أنقاوة ام اخت$ط يھود ت
  

معنى تحمل بالنسبة لدعاوى الصھيونية  وأي ذه الدراسة،حسنا، بأى مغزى يمكن ان نخرج من ھ

أؤ " السياسية وغير السياسية ؟ الشىء المحقق أن ما قد يختص ويشتھر به اليھود من طابع

من بمانعة  أو مر C ينكره العلم تماما، ولكنه ظاھرة جزئية ليست بجامعةأمميزة ھو " سحنة"

حساسھم  ونتيجة 9أنفسھمحضارية من صنع اليھود رة  برمتھا ظاھناحية أخرى فانھاناحية ، ومن 

الملتھب بذاتھم طائفيا وشعورھم المتضخم بكيانھم الدينى، وليست صفة جنسية دالة وC تعني البتة 

  بل على . نقاوة الس$لة أو وحدة ا5صل

ئية شبه تجانس أو شبه وحدة جز: العكس من ھذا تماما، يمتاز اليھود بمناقضة فذة وحقيقية جدا

ويحاول كون ان يجعل من اليھود . فى السحنة والنظرة العامة ، وتنافر مطلق فى ا5صل الجنسى 

 قائمة بذاتھا، قد Ethnic Unitطوال الرءوس من السفارديم وبعض الشرقيين وحدة اثنولوجية 

وبالمثل .  مع السكان المحيطينأكثرمنطقة، ولكنھا بعامة تتباين  إلى تتباين فيما بينھا من منطقة

ومع ذلك فھو . وحدة اثنولوجية أخرىعلى أنھم  ومعھم بقية الشرقيين ا9شكنازيصور اليھود 

 يمكن بسھولة أن تلتقط من مبين يھود أوروباس$لة جنسية معروفة فى  أو يعترف بأن كل نوع

. $Cتواع والسا?نبأخرى بين عديد من تلك  أو  اليھود يمثلون خليطا بطريقةأغلبالقارة ، وأن 

يمتازون بالصدغ الواسع وكذلك يضيف أن من السھل جدا أن نلتقط من بين يھود الروسيا أفرادا 

 التي  العريض القصير وعظام الوجنة البارزة بدرجة C تفرقھم عن جماعات الفن المغوليةا5نفو

. رديون مثاليون  أفراد ھم بكل معنى الكلمة نوا5لمانتسكن منطقة الفولجا، بينما يوجد بين اليھود 

ويمكن من ناحيتنا أن نضيف على مستوى العالم متناقضات كالموزايكو تكاد تغطى كل ما نعرف 

فثمة اليھود السود فى الحبشة وجنوب الصحراء . فى الصفات الجنسية. بين البشر من اخت$فات

 اليھود الشقر فى أخيرا فى التركستان، وأحياناواليھود الملونون فى الھند ، بل والصفر . الكبرى

واع وا5لوان بين اليھود ا?ن القرن الماضى ھناك كل أواخر ي فDalbyكما Cحظ دالبى أو .أوروبا

 من اCشكناز، الرأسودى الربعة غليظ الم$مح عريض ھھناك الي. البيض والسمر والسود 

 ا5نفى المحدب و اليھودا5نفارديم ، ثمة ف من السالرأسواليھودى النحيف دقيق الم$مح طويل 



الضخمة فى السفارديم والمكتنزة "المقعر بين كثير من يھود الروسيا ، ثمة العيون اللوزية فى

   . آسيااCشكنازيم والعيون المغولية المسحوبة فى بعض يھود وسط 

وفض$ . المتوسط واCشكناز اشبه بالصقالبة الشماليين البحر السفارديم أشبه بعنصر  فإن بعامةو

كبيرا جدا فيما بينھم معدل تفاوت الدراسات السيرولوجية اثبتت تماما أن اليھود يبدون  فإن ذاعن ھ

ع$قة بفئات الدم عند  أي  من ذلك C تبدى تلك الفناتأكثرا5صل ، وفئات الدم مما ينفى تجانس فى 

  . اليھود السامريين ، يؤكد عمق انفصالھم جنسيا عن ا5صل القديم 

علم على  أو  أن الحديث عن وحدة جنسية بين اليھود ككل C محل له من حقيقةواضح تماما اذن

وواضح .  مما يعرفون الوحدة الجغرافية أكثراCط$ق ، وأن اليھود C يعرفون الوحدة الجنسية 

والواقع ان ھذه . رافة كما يعبر ربلىخ محضالنقاوة الجنسية المزعومة لھم إنما ھى إلى أن بالت

فكما قال رينان من قبل ، أن المغزى . العلماء  ، بل لم تكن قط، موضع جدل بين قضية لم تعد

وفى نفس .  قد انتھى منذ أمد طويل أوروبااCثنولوجى لكلمة يھود ـ على ا5قل فى شرق ووسط 

وكما يقول ربلى . جنس يھودى على اCط$ق  كقضيةشىء  أي المعنى أكد دالبى أنه ليس ثمة بعد

  . بكل بساطة " ناس" اليھود جنسا بل مجرد ليس: من بعد 

وھم  Europeans  Weنحن ا5وربييين «وعلى ھذا الحكم الحاسم ا5خير يعلق مؤلفو كتاب 

إن اليھود C يمكن أن . واب صونحن نعتقد انه على : "جوليان ھكسلى وھادون وكارسوندرز

دينية تحمل قدرا  - وعة اجتماعية يصنفوا C كأمة وC حتى كوحدة اثنولوجية، بل ھم با5حرى مجم

  كبيرا من عنصر البحر المتوسط وا5رمنى وغيرھما كثير ، 

إن اليھود "ثم يضيف ھؤCء الكتاب قائلين " . وتتفاوت تفاوتا عظيما فى الصفات الجسمية 

 أكثر ا5رمينية الصفات مننھم بالتأكيد يبدون إ ، فغلبالمحدثين إن لم يكونوا أرمينيين فى ا5عم ا5

نلقاه  ناالجنسى الذى يميز طائفة السامريين ، وإن كوأن النمط » ةيالسام«مما يبدون من الصفات 

C أنه بالتأكيد نادر بينھم ومن بعد ربلى ومن بعد معلقيه إيضا يقرر ھوتون إبين اليھود المحدثين 

Hootonشك ان اليھود مختلطون جنسيا ومن أصول طبيع "ع بجزم قاطC ة متنوعةيحقيقة ھى "

وھو إذا كان يجد فيھم قدرا ما من وحدة طبيعية ونفسية وحضارية، فما ھى بوحدة جنسية تماما . 

 Montagu  Ashleyكد اشلى مرنتجيو ؤوي. حد ما كل أولنك إلى وC وطنية وC لغوية ولكن

تھاء فيقرر على النقيض مباشرة من كون أن اليھود ليسوا وحدة أثنولوجية بل، ناCنفس 



 أو كيف تم اخت$ط: ا?نوالسؤال  isolate.  Culturalمعزولة حضارية «صط$حه، مجرد إب

  تخليط 

   والشواھد التاريخية عليه؟ ا5دلةاليھود ، وما ھى 

 نظرية النقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيلة إثبات أصحاب أن اليھود من أوCلنتذكر  أو لنذكر

 واCضطھاد الدينى عوامل مضادة ل$خت$ط ء والعداولجيت أن حياة العزل فى اأساسالعكس على 

  . التصوير تماما أو ولكن الواقع التاريخى اليقينى كما سنرى يكذب ھذا التصور. والتزاوج

كذلك فانھم يتخذون من أسماء اCشخاص اليھودية دلي$ على عدم التزاوج، فعلى سبيل المثال 

 أبناء ھارون Cohanimالكرھانين  أو الكرھانيمنسل  إلى الخ تشير.. أسماء كوھن وكوھين

 أي وھؤCء محرم عليھم كلية) واCسم كوھين تحريف للكلمة العربية كاھن ( وكھنة المعبد القدامى 

سماء اليھود شيوعا أ أكثر أصبحولكن الحقيقة ان ھذا اCسم خرج عن حدوده ا5صلية و. دم غريب

 بين ا5سماء شيوعا أكثرة وبحتة ھى اليوم من أصيلة سماء يھوديفإن أومن الناحية اCخرى، . 

  فكيف . أوروباالم$يين من المسيحيين فى 

 نظرية النقاوة ليس غير علمى أصحابحدث ھذا بغير التزاوج والتجول ؟ الحق أن موقف اليھود 

   ، ولكنه ايضا انتھازى ومغرض بوضوح، ولذا C يمكن اCعتداد به فض$ بفحس

ويكفى للتدليل على ھذا الذى نقول أن نذكر موقفھم أيام اضطھاد النازية فى . يهعن اCعتماد عل

فلما كان كل شىء يقاس حينذاك بالجنس النوردى وا5صل ا?رى ، فقد كان اليھود يدعون . ألمانيا

 بعد اغتصاب فلسطين ، فكل ا?نأما . أنھم من ذلك الجنس وا5صل ليفلتوا من عقاب ولعنة السامية

تھازى الفاضح ، ن9اق$ب نا9الحقيقة فى ھذا  أين ولكى نعرف! م أنھم ساميون لحما ودمادعواھ

  النازية لليھود حيث يسخر قائ$ أن اليھود ربماألمانيايكفى أن نورد تعليق ھوتون على اضطھاد 

ن القليل مما له مغزاه كذلك أCشك ان  وأنفسھم ا5لمانالنوردى مثلما يمتلك  يمتلكون من الدمكانوا 

نبذھا  التي ون بنظرية نقاوة اليھود الجنسية ھم من دعاة النظريات العنصريةأخذمن الكتاب الذين ي

العلم تماما مثل ھوستون ستيوارت تشمبرلن الذى يزعم أن تلك النقاوة ھى سر قوتھم مثلما 

  " غرباء بين كل ا5مم"تجعلھم 

 ثروبولوجيين ابتداء من كينا?نيجمع جمھرة التزاوج والتحول اذن حقائق Cشك فيھا ، وعليھا 

  ) الجنتيل ( الزيادات الضخمة من "عن فھذا كين يتكلم . الخ .. كون إلى ربلىإلى 



C شىء من المتحولين ھو افتراض  أو قلي$ضموا تراض بأن اليھود آCفأن "، ويقول " المتحولين

 على نقطة مھمة وھى أن نمو أعداد نحن ا5وروبيين، خاصة"ويضغط مؤلفو " عد بعد مقبوCلم ي

 التحوCت الضخمة إلى اليھود فى المھجر بعد الشتات بمعدCت غير معقولة إنما يرجع فى جزء منه

اليھودية أما ربلى فيقرر ان ليس ثمة أيسر من اثبات اCخت$ط والتزاوج والتحول بين اليھود إلى 

   . أوروبا وخارج أوروباوالجنتيل فى 

 أو التحول الدينى سواء من الوثنية: ن Cنتشار اليھودية وتمددھاأساسيااك طريقان ولقد كان ھن

  التحوCت : وللتحول شك$ن رئيسيان. المسيحية، والتزاوج واCمتزاج الدموى

ا أھمھا حالة الخزر والف$شة واليھود السود من التاميل يى معروفة محددة تاريخھبالجملة ، و

  . وس واليھود القرائين فى طور

أما التزاوج فشك$ه الزواج . الشكل الثانى ھو التحوCت الفردية المستمرة فى كل مكان وزمان

وكتاب اليھود يصرون على ضألة دور . الع$قات الجنسية غير الشرعية  أو العلنى والسرى

ليد وعلى اية حال ف$ شك أن ا. التحوCت بعامة والتحوCت الجماعية بخاصة فى انتشار اليھودية

  . العليا كانت دائما للتزاوج، ھادئا ودفينا ومزمنا 

عالية فى فترات الھدوء وتوقف نسب وقد ارتفع التزاوج المختلط بين اليھود والجنتيل الى 

 أن تنتزع ديانة أحيانااCضطھاد، فإذا كان الزوج يھوديا نشأ ا5بناء يھودا ، ولكن كان يحدث 

  . ا5ب الزوجة اليھودية ا5بناء من ديانة

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  أدلة اCخت$ط التاريخية
  

 نستقرىء وقائع التاريخ نفسه ، ماذا تقول وكيف تحكم مة نود ا?ن أن فى ضوء ھذه ا5سس العا  

فلسطين البداية، فسنجد أن يھود فإذا بدأنا عرضنا التاريخى من . فى قضية اCخت$ط والتحول

كما تدل قصة شمشون اليھودى (ن الفلسطينيين التوراة تخلطوا فى عقر دارھم مع جيرانھم م

امك كانت : "كما يشير سفر حزقيال( ومع جيرانھم من العموريين والحيثيين ) ودليلة الفلسطينية

وھذا اCخت$ط الجنسى كان اقوى على حواف وھوامش كتلة " ) . حيثية، وعموريا كان ابوك

وكثيرا ما فرض على اليھود الذين . عزولھضبة يھودية المفتوحة نوعا منه فى قلبھا الوعر الم

. تلك السھول المجاورة  إلى من ا5جانب المحيطين أن يتركوا الوطن" وثنيات"اتخذوا زوجات 

تخلوا عن ديانتھم  عاما ان كثيرا من اليھود ١٤كذلك فمن الثابت ابان ا5سر البابلى الذى استمر 

  . القديمة 

يخ أن الرفض للزواج المختلط بين اليھود والجنتيل لم يكن قط وبوجه عام فنحن نجد منذ بداية التار

 ا5ولىاليھودية، والواقع أنه فى ايام اليھودية  إلى جنسيا بل دينيا ، بحيث ينتھى إذا تحول الجنتيل

ھكذا يذكر المؤرخ جوزيفوس . ، كما حدث فيما بعد أبدالم يكن الزواج من غير المؤمنين ممنوعا 

وقد حدث عدد كبير . عقيدتھم وأدخلوھم مجتمعھم إلى جحوا فى تحويل الكثيرينان يھود انطاكية ن

  . للغاية من التحول الى اليھودية ب$ شك فى القرن الثاني المي$دى 

مقاطعة الراين كزوجات  إلى نأخذ المھمة النساء اليھوديات ال$ئى تم بيعھن كاماء وا5مثلةومن 

 كيھودمواقع أخرى ، فشب ابناؤھم  إلى نقلھم عند ھجروھن لجنود الرومان، وبعض ھؤCء الجنود

والثابت ان التحول واCخت$ط كانا من المظاھر المتفشية قل العصر المسيحى مباشرة وفى قرونه 

إما أن يرتدوا : ن ي ازاء اختيارأنفسھمين تشتت اليھود فى العالم المتوسطى وجدوا حف . ا5ولى

 الكثيرون ، أصبح"كما يقول بيرجل ـ -وھناك .  أن يحتفظوا بديانتھموثنيين كجيرانھم الجدد، و إما

  من 5ن ية وثنيين ، وذلكغلبربما ا5

وفى حالة التحول كان اليھود . الروايات كما تحدثنا » مفقودة «بين القبائل اCثنتى عشرة عشرا 

 التي يتميز عن ا5مةجنب مع كيانھم الدينى ، ويصبحون جزءا C  إلى يفقدون كيانھم الجنسى جنبا



اما إذا ظلوا على يھوديتھم، فانھا اذن العزلة اCجتماعية، ومن ثم ف$ تزاوج إC إذا . أقاموا بينھا

  اليھودية، وھذا بالدقة ما حدث  إلى تحول الوثنيون

اليھود قاموا بكثير من التبشير بنجاح عظيم عبر قرون طويلة ، وھذا ما يفسر  5ن مرارا وتكرارا

ت المسيحية الديانة الرسمية أصبحالموقف تغير بعد أن  إC أن .ا تنوعھم وتباينھم الجنسى جزئي

اليھودية صعبا، ولكن التزاوج والع$قات غير  إلى  التحولأصبحل$مبراطورية الرومانية، حيث 

  . الشرعية لم تتوقف 

 زواج المسيحيين أما فى العصور الوسطى حيث أصدرت المجالس الكنسية قرارات صارمة بمنع  

 الكتاب  فإن أغلب،٧٤٣، ومجلس روما عام ٥٨٩، ٥٣٨باليھود كما فعل مجلسا توليدو عام 

  . يفسرھا على انھا دليل على خطورة المدى الذى كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفعل 

ين إنما  لليھود فى القرن الخامس والسادس المي$ديأسبانيابل أن اضطھاد القوط الغربيين فى 

نشاطھم التبشيرى الخطير والى تفشى الزواج المختلط بينھم وبين  إلى يرجع كما يؤكد كين

فالسفارديم قبل . مة أدلة أخرى على اCخت$ط والتحول على نطاقات اقليمية كبيرةثو. المسيحيين 

وفى . مقد استوعبوا دماء أيبيرية وغربية وبربرية كثيرة فى عروقھ كانوا أسبانياخروجھم من 

 بين كثير من قبائل البربر قبل ا9نتشار من المؤكد كما رأينا أن اليھودية كانت قوية أفريقياشمال 

  وفى المغرب يبدو اليھود م مباشرة اCس$قدوم 

 السفارديم المتكلمين باCسبانية فى المدن دالمتكلمون بالبربرية اليوم مختلفين بشدة عن يھو

 من أصل يھودى أكثرالمتكلمين بالعربية فى نفس المدن ينحدرون من المغربية بينما أن اليھود 

اجداد إلى أن   التاريخية تشير بكل قوةا5دلةأما فى اوربا ف. واحد أھمه ب$ شك العنصر البربرى 

 اخت$طا أقوى من ا5ولىما قبل الحروب الصليبية  إلى ا5شكناز اختلطوا مع ابناء غرب اوربا

زارة شعر اللحية والجسم غف. حدث مع أبناء الب$د الس$فية فى شرق القارةاخت$ط أجدادھم ا5

   ، الرأسجانب عرض  إلى  ،الرأسوتموج شعر 

  .  منھا مؤثرات س$فية أكثرلمانى أ أو لبى فرنسىأتدل على تأثير جنسى 

خشية ريع الصارم ضد استخدام اليھود لخدم مسيحيين ، شول ، فقد صدر كثير من التحأما عن الت

 على سبيل حيث نجدھذا المنع لم يجد نفعا،  إC أن ا5رجح أن . اليھودية ثم الزواج بھم إلى تحولھم

يعيشون حياة غير  كانوا  أن كثيرا من اليھود١٢٢٩المثال كبير اساقفة المجر يقرر فى عام 



لم يكن كانت مستمرة وفض$ عن ھذا، ف" Cفبا?" مسيحيات ، وأن التحوCت زوجاتشرعيه مع 

 أسبانياوفى . ة العبيد وا5قنان من امكانية التھود والزواج من اليھود يالقانون يتضمن حما

   من Cفوالبرتغال بعد اCسترداد أجبر مئات من ا?

  . المسيحية حيث ذابوا بعدھا فى السكان  إلى صر بالقوة والتحولناليھود على الت

. تؤكد التزاوج والتحول على حد سواء  التي ابتةثداث ال وا5حا5دلةا فى عصرنا الحديث فتتوافر مأ

  الوسطى والجنوبيةأمريكاالعالم الجديد تحول كثير من الھنود الحمر والزنوج فى  إلى فمع الھجرة

 أوروباالدينى فى ومع اختفاء التعصب . اليھودية ـ وC ع$قة لھم جنسيا ودمويا باليھود اص$إلى 

 العلمانية المطردة، انھارت الحواجز أمام التحول والزواج وتوسعت  منه معأكثرالصناعية ، و

وإذا كانت التحوCت الجماعية بالجملة قد قلت ، فقد زادت بصورة Cفتة . الع$قات غير الشرعية 

  للنظر التحوCت الفردية فى 

 ھاينى مث$ الشاعر: العصور الحديثة، ويمكن أن نتخذ من بعض ا5سماء مؤشرا فى ذلك اCتجاه

وفى روسيا القيصرية كان . والموسيقى مندلسون وغيرھما من اليھود الذين اعتنقوا المسيحية 

  . المسيحية  إلى حصول اليھود على المساواة المدنية رھنا بتحولھم

 أوروباى اخت$ط اليھود فى العصور الحديثة والوسيطة فى د القاطعة بل والمثيرة على ما5دلةومن 

فقد كان على المرء الذى يبغى اثبات الدم ا?رى فيه ان  . ألمانياجربة النازية فى ما كشفت عنه ت

ولكن المفاجأة أن . يقدم نسبا يخلو لعدة أجيال من العناصر غير ا5رية، يعنى ھنا اليھودية بالتحديد 

ثبت أن " حد أقصىالى "يين ا5لمانالتجربة كشفت أن عددا ضخما من الحاCت من المواطنين 

 تماما كما تردد عن ريشار فاجنر - !ى عروقھم الدماء اليھودية فجدادھم وأجداد أجدادھم تجرى أ

حاول أن  أو وفى العام الماضى فقط أخرج كاتب فرنسى كتابا كان له دوى كبير حيث أثبت.. من قبل

 منساب الدقيقة لمعظم الشخصيات المسيحية البارزة فى العالم الغربى ا?نيثبت بتتبع شجرات 

بأخرى ،  أو  يھودية بدرجةءكيف تجرى فى عروقھم دما. الخ... ءعائ$ت مالكة ورؤساء وزعما

ما فى الوCيات المتحدة، حيث أ. كثيرا من اليھود المعروفين داخلتھم دماء مسيحية فإن وبالعكس

تلطة أعظم مستعمرة لليھود اليوم، فمن المعلومات العامة للكافة والخاصة انتشار الزيجات المخ

 الزواج المدنى مباحا أصبحإلخ ، Cسيما منذ القرن الماضى حين ... ووجود أنصاف وأرباع اليھود 

  . وقانونيا 



 أو عنى ظاھرة ذوبانأزى ، تلك غأخرى C تقل أھمية وم إلى والواقع أن ھذه النقطة ا5خيرة تنقلنا

  الحديثة امتصاصھم فى شعوب العالم المعاصر  أو انصھار اليھود واندماجھم

Assimilatioh فالصھيونية إذ تحاول عبثا أن تجعل من . ، وموقف الصھيونية السياسية منھا

اليھودية العالمية شعبا وقومية وأمة بل وجنسا مستق$ وليس مجرد طائفة دينية تقطع عبر ، 

ط ، ، C تزيف حقائق التاريخ الواقع فقجناسوتجمع بين عشرات الشعوب والقوميات وا5مم وا5

  . ى ا9نسانتجميد تطور المجتمع  إلى ولكنھا تقاوم وتحارب حتمية حركة التاريخ التقدمية وتسعى

 C ضطھاد الذى تعرض له اليھود فى أوربا الوسيطة والحديثةCفالصھيونية تعلم علم اليقين أن ا

بيعة حرفھم التعصب الدينى وحده بقدر ما يرجع الى طريقة حياة اليھود وانعزالھم وط إلى يرجع

 وادعاءاتھم بالتفوق الموھوم، وتعلم الصھيونية أنفسھمحساسھم المتضخم بإاCبتزازية ومركب 

ن عصور اCقطاع والحكم اCوتوقراطى المطلق ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة كذلك أ

$ئمة وقوة م$ئمة وقوى ضاغطة ودافعة لھذا اCضطھاد بمثل ما أن ھذا اCضطھاد ذاته بيئة م

  . مزيد من اCصرار والتمسك بانعزاليتھم وانفراديتھم وتضادھم أنفسھم إلى لليھود دافعة 

الليبرالية المعاصرة السارية وتطور الوعى السياسى فى  وح ان را?ن الصھيونية ـ ترى -وھى 

  ديث ومثل التسامح الدينى إن لم يكن ال$مباCة الدينية ، حالمجتمع الصناعى ال

بانتھاء اضطھاد اليھود ونھاية ضد السامية ، وبالتالى تھدد " تھدد"ھا طفرات جديدة وخطيرة كل

 المازوكى الذى -  وانتفاء التضاد السادى أنفسھمبسقوط الستار الحديدى الذى ضربه اليھود حول 

  . افتعلوه مع بيئاتھم ، ومن ثم تھدد بذوبانھم فى شعوب ا5مم ثقافة ولغة بل ودينا وجنسا 

حد الشذوذ الفكرى والعنصرى ، فنجدھا تحاول  إلى ومن ھنا تصل الصھيونية فى انحرافھا

ا5بد لتوقف تيار الذوبان الغ$ب  إلى محمومة استبقاء مناخ اCضطھاد وشبحه وتجسيد اسطورته

 غيرالذى يظل مع ذلك يفرض نفسه كواقع قاھر يتمثل اخطر ما يتمثل فى التزاوج المختلط مع 

 واخطر مايكون فى أوضحولئن كان ھذا اليوم . أخرى عقائد  إلى ، وفى تحول بعض اليھوداليھود 

ى الذى خوالخط التاري. بأخرى  أو  الغربية تعرفه أيضا بدرجةأوروبا فإن بوتقة الوCيات المتحدة ،

 أكد نفسه منذ البداية وھو تخلط وتھجن اليھود وذوبانھم جنسيا، يعيد اليوم تأكيد نفسه برغم

  . وقت مضى في أي  منه أكثرانحرافات وشعارات الصھيونية ، بل ويفرض نفسه 



ولنقف ھنا قلي$ عند يھود الوCيات المتحدة الثابت أن اليھود حيثما حصلوا على المساواة القانونية 

فإذا أصر الطرف . الكاملة فى الحيثية المدنية، كما فى الوCيات ، فكثيرا ما يتزوجون من الجنتيل 

أما إذا تحول . يغير الطرف ا5خر عقيدته نشأ ا5بناء يھودا وظلت اCسر يھودية على أن  اليھودى

 اليھودية ، واC إلى  ا5بناء فيما بعد يھودا ويعودون بذلكيتزوجالمسيحية فقد  إلى الطرف اليھودى

 إلى ھا اليھودغير أنه ليس ثمة حالة معروفة تحول في. اCسرة اليھودية تنقرض فى النھايةفإن 

التمثل  إلى التحول الدينى يؤدى فى النھاية فإن المسيحية ثم ظل الجيل الثالث يھوديا وھكذا

  .  مع المجتمع ا5مريكى واCنصھار

فقد وجد أحد الباحثين . واCحصائيات تدل على زيادة مطردة فى الزيجات المختلطة بين اليھود 

 ، %٩٧ كانت ١٩٤٦ن اليھود فى مدينة نيوھافن عام اCجتماعيين أن نسبة الزواج الداخلى بي

ووجد بحث أخر أن نسبة الزواج المختلط فى نفس المدينة .  يتزوجون خارج الطائفة %٣وأن 

. ضعف التقدير ا5ول إلى أنھا وصلت أي ،١٩٤٠ ، ١٩٠٠ بين %٦ر٣ إلى %١ ر ١ارتفعت من 

والى .  قورنوا بغيرھم من ا5قليات ا5مريكية تعرضا للعلمانية المطردة إذاأكثروالواقع أن اليھود 

  يمتازون بمعدل مواليد منخفض ، بل أشد انخفاضا منه بينأساساجانب ذلك فانھم كمجتمع مدن 

يحافظوا على أعدادھم بالتزايد الطبيعي وفى  أو مجموعة مدنية أخرى ، وC يمكن أن يعوضواأي 

على  Cبد أن يتناقصوا عدديا سواء أمريكاھود  فان ي- ھكذا ينتھى كاتب مثل بيرجل -النتيجة 

 ف$ مفر لھذا واCنصھارمجموع السكان ومع تسارع واطراد العلمانية  إلى بالنسبة أو اCط$ق

ظاھرة  "ةود كأقلية فى الوCيات المتحدھ أن نعتبر اليمكنومن ھنا ي. التناقض من أن يشتد ويشتد 

. عامل أخر أي  منأكثرفاعھم النھائى اC ضد السامية فى نھاية المطاف ، وC يؤخر اخت" عابرة

ة العلمية ؛ فالصھيونية نفسھا على وعى تام بھا ، وھاھى ءالنبو هحة ھذصالشك فى  إلى وC سبيل

  . أخيراعلنت أذى جولدا مايير 

نسمة  مليون ١ر٥ إلى  سينتقص يھود الوCيات المتحدةاثنين أو  فى خ$ل جيلأنهصرخة محمومة 

  . ھلھا ـ اقصد اعترف متھم من عصابتھا أد شھد شاھد من لق. 

وصراخ الصھيونية العالمية شيئا ازاء حضارة العصر المتفجرة المعدية يح لن يجدى اذن تصا

الجيتو ، وأين ؟ فى قلب دوامة تلك الحفارة وفى عين  وعقليةC مكان فيھا لعزلة  التي الكاسحة

 اليھودر يى وإذا كانت العصور الوسطى ھى عصر تحول غعصارھا فى الغرب ا5وروبى وا5مريكإ



من ھنا نفھم ! غير اليھودية إلى  بوضوح تام عصر تحول يھودأصبحعصرنا  فإن اليھودية،إلى 

 أو خبت جذوتھاكلما بالفعل فى اCضطھاد ، تذكى ذكراه وتؤجج ناره " تتاجر"كيف ان الصھيونية 

. ھا دولة المنتفعين بھذا اCضطھاد إسرائيللذى تمثل فيه رمادھا وتراه ضمان بقائھا ، فى الوقت ا

على  وإنما  بحذافيرھاو ليست فى النھاية اC فكرة الجيتإسرائيلبل أن الفكرة الجذرية فى خلق 

  . مقياس مجمع كبير

ھى  أو إنھا الجيتو دولة: فھى وعاء موحد Cستبقاء انعزالية اليھود على الجوبيم وتضادھم معھم

ول زولكن كما ذاب ويذوب الجيتو فى الخارج لن يمضى وقت طويل حتى يذوب وي. يتودولة الج

  . ا5بد إسرائيل إلى جيتو 

 والشواھد اليقينية على اخت$ط وذوبان ا5دلةتھت رحلتنا عبر التاريخ بحثا عن نوبعد ، فلقد ا

العملية يكانيزم اليھود ، فھل يمكن من محصلة ھذا العرض المفصل ان نضع ايدينا على جوھر وم

 كما -فطوال التاريخ ! يدينا أ ھو الذى يضعھا بين -كلھا؟ نعم، وجغرافى يھودى بالذات ـ ھنتنجتون 

أعدادا ضخمة من غير اليھود تدخل اليھودية ، وفى نفس الوقت : يتين أساسيقول نلمح ظاھرتين 

  . أعداد من اليھود C تقل ضخامة تخرج من اليھودية 

ير داخلى مستمر وفى ابتعاد غجسم الطائفة ليس ثابتا جنسيا بل ھو متحرك وفى تن فإوفى النتيجة 

 بنى نباستمرار حجم النواة النووية الحقيقية مو أبدال ء بحيث يتضاا5ولى ا5صولدائم عن 

.  التوراة فيھم حتى لتكاد تختفى وتنقرض فض$ عن أن تظل قابلة للتعرف عليھا وتحديدھاإسرائيل

كيدة أ، ظاھرة ومستترة ، وئيدة ربما ولكنھا أحيانال مزمنة دائما، معدية بداإح$ل وإ إنھا عملية

  . كلية وشاملة " إنھا تكاد تقول عملية تغيير دم. قطعا

المطاف شيئا مختلفا انثروبولوجيا عن يھود التوراة خر آيصبح جسم اليھود فى وفى النتيجة يكاد 

ويتأكد ھذا كله حين نتذكر ما سبق أن المحنا . غلبا5عم ا5فى   أوإن لم يكن C ع$قة له بھم تقريبا

 ھزيلة جدا ولكنھم سرعان ما بلغوا الم$يين رغم أرقاموا الشتات بأاليه بشأن تعداد اليھود حيث بد

  . كل المذابح واCضطھادات 

طة كأشد اليھود يتألفون من دماء مختل إلى أن نستطيع إذن أن نخلص من ھذا كله بثقة واطمئنان

ھنا . حد أي  يدور حول المدى والدرجة والىفإنماوإذا كان ثمة خ$ف بعد ھذا، . ما يكون اCخت$ط

صفات السكان الذين ھم مقيمون  كانوا ون أينماأخذفيرى ربلى أن اليھود ي: يين أساسنجد رايين 



حد ما  إلى وھر ، ثمثروبولوجى ا5ول والجا?ن ا5ساس ، الرأسبيئھم وأبرز ما يتمثل ھذا فى شكل 

 القديم من أن اليھود جنسيا Lombrosoفى لون البشرة ، وبناء على ھذا يقبل رأى لومبروزو 

والى " منھم يھودا تأوربوا أكثربتعبير أخر إنھم أوروبيون تھودوا  أو  منھم ساميينأكثر آريون

 من أصل مختلط - كدون يؤإن اليھود ـ ھكذا "بيين رنحن اCو" ينتمى مؤلفو الرأينفس المدرسة و

كان ھناك دائما قدر معين من التزاوج بين "ثم يضيفون " . ، وقد ظلوا باستمرار يزدادون اخت$طا

  . اقاموا فيھا  التي اليھود وغير اليھود من سكان الب$د

وأن بحيث أن عددا من الجينات المستمدة من اليھود المھاجرين يتوزع بين مجموع السكان ، 

 أصبحوبھذه الطريقة . بحت تشبه السكان المحليين فى كثير من الخصائصصليھودية أاالمجتمعات 

 مختلفين بوضوح عن بعضھم البعض فى خال... ال غ والبرتأسبانيا وأوروبا وشرق أفريقيايھود 

والنتيجة أن يھود المناطق "خر قائلين آويؤكد نفس الكتاب الفكرة فى موضع " الجسمى  النمط 

ا متماثلين جينيا وأن السكان اليھود فى كل بلد يتداخلون ويتشابكون مع غير اليھود المختلفة ليسو

 أكثرشبه قومى  أو  دينى- وكلمة يھودى صحيحة كوصف اجتماعى . ورھاصفة يمكن تصفى كل 

مة بالمعنى المفھوم أولو أن ھذا C يقصد به أن اليھود ( ممنى جينى في أي منھا كتعبير اثنولوجى 

ھى ب$ شك نتاج التقاليد والتربية اليھودية خاصة رد » اليھودية «وكثير من الصفات . ) للكلمة 

  "  منه نتاج الوراثةأكثرالفعل ضد الضغط الخارجى واCضطھاد 

ما احتفظوا به وورثوه ليس "تھاء فيقولون إن ا?نومرة ثالثة يضغط ھؤCء المؤلفون على نفس 

  . ماعية صفات جنسية ، بل تقاليد دينية واجت«

 دينى قوى أساسمجتمع يشكل جماعة شبه قومية ذات  وإنما فاليھود C يؤلفون جنسا محددا

تماما كما لو تكلمنا » جنس يھودى «وأنه لخطأ غير مشروع أن نتكلم عن . وتقاليد تاريخية خاصة

تشكلھم  الثانى فيمثله كون الذى يقبل الرأيأما .  ا5ول فى اليھود الرأيعن جنس أرى ھذا عن 

  جانب ذلك  إلى بصفات السكان المحيطين لكنه يرى فيھم

 اثار ا5صل الفلسطينى العبرى القديم بخصائصه المتوسطة، وبخاصة فى شكل الوجه الطويل وابعاد

 ان اليھود اليوم فى بيئاتھم أساسيدير كل مناقشته على ومن ھذا المنطلق .  الصغيرالرأسحجم أو 

 غلبھم فى ا5 وإنما اليھودية ، إلى  تلك البيئات تحولواءعات من أبناالمختلفة ليسوا مجرد جما

: ا5عم يھود حقيقيون من أبناء الشتات الفلسطينى امتزجوا دمويا بأبناء تاك البيئات ا5صليين مث$



 يھود العراق يھود حقيقيون وليسوا عراقيين تھودوا، يھود بخارى والتركستان ليسوا مجرد تاجيك

  ودوا بل أص$ سارت تھأو 

 أوروبيون ليسوا ببساطة أوروبا باCخت$ط بھؤCء ، ويھود وسط رؤوسھميھود ولكن استعرضت 

 كمجرد تخمين بحت كما يعترف أن نسبة عنصر البحر -ويقدر كون .. تھودوا وانما يھود تأوربوا

اصر الداخلة جميع العننصف  ا5شكناز قد تزيد على أوروباالمتوسط الفلسطينى اCصلى فى يھود 

  . فى تكوينھم ، وھى بذلك أھمھا 

 توحد بينھا رابطة Grob-dagمة عشوائية كوليسوا مجرد "اليھود إلى أن  ومن ھذا كله ينتھى

عام$ت  أو الراديو  مما لوحدات عفوية كمستمعىأكثرمشتركة من الدين ب$ تماسك بيولوجى 

ن موقف كون ، حيث يسمى اليھود ـ بلغته وقد يمكن أن نعد موقف ھنتنجتون قريبا م" ! الحياكة

كذا ( اCغريق  أو الماورى أو شانھم فى ذلك شأن البيوريتان» Krrhمجموعة قربى  «- الخاصة 

 مما يبسطھا، ويكفى ان نتخذ من أكثرغير أننا نرى فى ھذه التشبيھات المتنافرة ما يعقد الصورة ) 

 بينھما فارق كبير والفارق - يين أقة بين ھذين الرأين تقع الحقي   ورمزا له  الرأيكون علما على 

المحقق أننا C يمكن علميا أن نستبعد . فى الدرجة يوشك أن يكون فارقا فى النوع ؟ ھذا ھو السؤال

ولكن من المحقق أيضا أن تقدير . ل الفلسطينى القديمصمن بعض من يھود العالم نسبة ما من ا5

يسجلھا بين  التي  ان الفروق الجسميةأوCفالم$حظ . لنسبة كون وتصويره يبالغ بعامة فى تلك ا

جنبية وثانيا وأھم من ذلك أنه مادامت الدماء ا5. أحيانااليھود وجيرانھم ضئيلة غالبا وواھية جدا 

الحد الذى يقربھم ـ  إلى - من أصل فلسطينى قديم  كانوا حتى ولو- الغريبة قد غزت اليھود وداخلتھم 

وليس من . ء الجيران ، فقد ابتعدوا وانفصلوا تماما عن ذلك ا5صل السحيق ا5قل من ھؤCعلى 

 -Cسيما إذا تذكرنا التشتت واCخت$ط ،  غير ھذا بعد نحو الفى سنة من -المتصور أليس كذلك ؟

كل قوة يھود الشتات حين خرجت من فلسطين بعد ھدم الھيكل الثانى  ان -للغاية وھو اعتبار مھم 

وھذا الرقم وحده يكفى ليوحى، رغم كل قيود العزل واCضطھاد ، بأن يھود !  الفا ٤٠لم تزد عن 

ھجر كقطرة فى بحر ، وأن يھود العالم مالشتات اCص$ء قد ذابوا وانصھروا وضاعوا فى محيط ال

  .  منھم يھودا متجولين أكثراليوم فى سوادھم ا5عظم ھم أجانب متحولون 

أن   التوراة فيھم ؟ إن من يمكنإسرائيل التوراة و من بنى إسرائيلماذا يتبقى فيھم إذن من بنى 

 أقصى إلى الضآلة التوراة حقا ومباشرة C يزيدون على نسبة بالغة إسرائيليعد منھم من نسل بنى 



ثروبولوجى المخضرم المعروف فيلكس فون لوشان ا?ن القرن الماضى يجد أواخرمث$ فى . حد 

Luschan Von ذوو بشرة % ١١ ، رؤوس عراض %٥نحو دنا المحدثين و يھمن بين« أنه

 عوھذا يتفق تماما م.  القديم مييتفقون مع ما عرفنا أنه النمط السا%  ٥وما C يزيد عن بيضاء 

  كده دراسة حديثة جدا قام بھا فى العام ؤما ت

  %٩٥ أن  إلى توصل فيھاإسرائيلاCخير فقط انثروبولوجى بريطانى ھو جيمس فنتون على يھود 

ولئن صح ھذا . مختلطون  أو انب متحولونأجھم  وإنما  التوراة،إسرائيلمن اليھود ليسوا من بنى 

 فمعناه ان الصلة - الصحة والمنطق من تخمينات كون  إلى ولعله صحيح، وھو بالتأكيد اقرب

عملية، وأنھم الجنسية والجينية بين يھود اليوم ويھود التوراة منبتة وفاقدة تماما من الناحية ال

، أوروباوھذا يصدق على ا5شكنازيم فى .  منھم ساميينأكثر  أو آريونبالفعل اوروبيون س$ف

ية مجموعة أ منه على أكثروعلى امتدادھم ا5مريكى الذى زاد اخت$طه فى البوتقة ا5مريكية، 

  . لعالم عدديا  ھم السواد ا5عظم من يھود ا-  ا5شكنازيم -اخرى من اليھود ، مع م$حظة أنھم 

اصول  أي $صة الموضوعية أن يھود العالم اليوم مختلطون فى جملتھم اخت$طا بعد بھم عنخوال

وإذا كان ثمة . ية فلسطينية قديمة حتى لم تعد ھذه تمثل فى تكوينھم إC قطرة فى محيط إسرائيل

ھودية كيھود تحفظ ما، فھو أن ھناك مراحل ودرجات من ھذا التخليط، فبعض المجتمعات الي

غير أن الحقيقة الحاسمة والفاصلة ھى ان .  كاCشكنازيمأكثرالتركستان اقل تھجنا وتخلطا والبعض 

 من مجموع اليھودية العالمية ، بينما أن الضآلةا5قل تخليطا إنما يمثلون عدديا نسبة بالغة 

  كلية عن  أو المخلطين تماما والذين ابتعدوا جدا

ھنا ف$ جناح علينا إذا نحن قررنا فى النھاية ومن . ية الساحقة منھم غلبا5 يشكلون ا5ولى ا5صول

C أ ، وأن ھؤCء شىء واولئك شىء أخر انثروبولوجيا، وإسرائيلان اليھود اليوم ليسوا من بنى 

  . C الدين والدين فقط إرابطة بين الطرفين 

  

  

  

  

  



   خاطئةأفكار
  

 ومعتقدات شائعة ومتفشية ولكن C أفكارالفور عدة ى من ھذا وترتيبا عليه ، تسقط عليجا وتخر

 ، مادام اليھود لم يعودوا من الساميين فى شىء، أوCظل لھا من الحقيقة فى نظر العلم الصحيح ف

، إن لم يكن المغالطة الكبرى العامدة ، فى تسمية شي ن نرى الخطأ الشائع الفاأفيمكننا ھنا 

وإذا . ببساطة وب$ تعقيد" ضد اليھودية"حن فى الحقيقة ازاء ، فن" بضد السامية"اضطھاد اليھود 

 إلى التعبير ا?خر أدنى فإن  يتكلمون عن ضد الساميه وكراھية اليھود كمترادفين ،ا5لمانكان 

  ه ذالحقيقة العلمية من ا5ول وC تفسير لھ

ير الجذرى غق بكثير التتسب التي جيل والتوراةنا9مداورة  أو التسمية الخاطئة أنھا تعتمد على أسس

  . ل المطلق الذى لحق دماء اليھود بدا وا9ا9ح$لو

 لم يكن فى جوھره اC اضطھاد ألمان 5لمان، C يقل معظمھم ألمانياواCضطھاد النازى لليھود فى 

  . وطريقة الحياة . يختلفون فقط فى الديانة وإنما عنھم فى ا?رية والنوردية،

قد يكون يھود التوراة : دم بين العرب واليھود دعوى قرابة  أي ئيةيسقط كذلك ببساطة وتلقا

 الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين أتاريخيا فحسب حين بد وإنما والعرب أبناء عمومة

 العليا التى تفرعت عنھا العربية ، وقد يكون من ا5صولوحين كانت العبرية لغة تشتق من 

 أبا اليھود أخوة غير اشقاء إسحقفعل ، أن اسماعيل أبا العرب ولصحيح بالاالصحيح ، بل إنه 

خوة على نسليھما، أما بعد ذلك فقد ذاب دق ھذه ا5ص ولكن فى البداية فقط ت- إبراھيموك$ھما ابنا 

 C ع$قة ءنا ازاء قوم غرباأصبح حتى ا9ح$لحد  إلى حدھما فى دماء غريبة ووصل الذوبانأنسل 

وC يمكن بعد أن اختفى يھود التوراة كشبح أن يكون يھود . ض$ عن اسماعيل فإسحقلھم البتة ب

   والعالم الجديد اقارب أوروبا

 حتى لو قال به ملوك -ولغير ھذا !  من قرابة ا5وروبيين وا5مريكيين للعرب أكثرالعرب جنسيا 

العوام بل جھاCت ل أل سعود ليس إC من قبيل اوھام صفي إلى العرب ابتداء من فيصل بن الحسين

 بعض غلبعم ا5وا5مريكيين ، بل ھم فى ا5 ا5وروبيينالملوك ؛ إن اليھود اليوم إنما ھم اقارب 

 ليسوا أمريكا وأوروبااليھود فى  فإن  ومن ھناينن اختلف الدإھم وشريحة، لحما ودما، ونوجزء م



ھم من  وإنما  البيت،ابأصحأجانب دخ$ء يعيشون فى المنفى وتحت رحمة  أو كما يدعون غرباء

يمكن أن يكون اليھود  أين أما. حاب البيت نس$ وس$لة ، C يفرقھم عنھم سوى الدينصصميم أ

 غرباء فى منفى ودخ$ء ب$ جذور فذاك فى بيت العرب وحده، فى فلسطين حيث C يمكن لوجودھم

 لحقائق التاريخ وغير ھذا قلب بشع. يكون استعمارا واغتصابا بالقھر واCبتزاز إC أن 

سياسى للصھيونية فى  ادعاء أي انثروبولوجيا وغير انثروبولوجى وانط$قا من ھذا يسقط كذلك

 أي فبغض النظر عن أن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير ادعاءاتھم على" .  الميعادأرض"

. ذا الصدد ھفي  جنسى قد يزعمون  أي أساسثروبولوجيا تبدد فإن ا?ندينى ، أو  تاريخىأساس

من اخ$ط من أمة ، بل ھم مجرد طائفة دينية تتألف  أو فمن ناحية ليس اليھود قومية وC ھم شعب

  ومن ناحية اخرى ف$ ع$قة لھم . جناسكل الشعوب والقوميات وا5مم وا5

 أو انثروبولوجيا بفلسطين ، وھم أجانب غرباء عنھا دخ$ء عليھا مثلما يعد ا5وروبيون أو جنسيا

 الصھيونية ، فليست ھذه إسرائيلوھم حين يغتصبونھا ليخلقوا منھا . 5مريكيون بالنسبة اليھاا

جنبى الغريب باCثم ھى غزو ا5 وإنما عودة اCبن القديم بعد رحلة طالت عبر الزمان والمكان ،

 أو نغمة حذرينبغى ايضا وفى النھاية ان نرفع تھاء ا5خير ، ناCمن ھذا والعدوان وتداعيا وانط$قا 

حرى تشبه بھا، ونعنى بذلك با5 أو تحذير حول قضية ليست ھى القضية الفلسطينية ولكنھا تشبھھا

ريقيون فى صحوة نھضتھم الحديثة قد وجدوا آCفخوة فا5" . الصھيونية السوداء"ما يسمى دعوة 

 أدنى السلم  فى العالم الجديد يعيش فىأفريقيا قطاعا منھم خارج - كارث من عصر الرقيق -

ومن ثم نادى بعضھم جارفى والجارفية . اCجتماعى وتحت ضغوط التفرقة العنصرية الضارية

Gurveyم كحل أفريقيا إلى  بالعودةCقته الدعوة أمريكالمشكلتھم فى  اC وبغض النظر ھنا عما 

الصھيونية ھا تشبيه الموقف بموقف أصحابة ، فقد كان أثيرا لدى أرضمع أو عمليا وفكريا من فشل

 Exodus  Black العالم الجديد ھو الخروج ا5سود لىإ ا5فريقيفجعلوا تھجير الرقيق 

" الوطن القومى" و"  الميعادأرض" ا5م ھى أفريقياوجعلوا " A.Diaspora ا5فريقيالشتات و

  " الصھيونية السوداء"ورؤيا العودة ھى 

ريقيين برفق الى آCفان ننبه اصدقاءنا  وإنما ا ليس الحكم على الدعوة أولھا ،نھاھ. والذى يعنينا

ية غلبا5 فإن ،أفريقيا ھم فع$ وحقا من س$لة أمريكافإذا كان زنوج . خطورة وخطأ التشبيه

وح نوإذا كان لز. س$لة فلسطين فى شىء إسرائيل أو الساحقة من يھود عالم اليوم ليسوا من بنى 



 ، فليس لليھود مثل ذلك الحق بتاتا بالنسبةإلى أفريقيا  نظريا حق تاريخى وجنسى فى العودةأمريكا

الى فكرة  يسيئبل إنه لتشبيه . وجه للتشبيه بالصھيونية ومن ثم ف$ مجال وC . فلسطين إلى 

زنوج  إلى والصھيونية من جانبھا تتلقف ھذا التشبيه لتتقرب به.  مما يفيدھاأكثر ا5فريقيةالعودة 

إنه إذن . لجديد وتستدر عطفھم المخدوع على حركتھم العادية الغاصبةالوCيات المتحدة والعالم ا

  تشبيه غير موفق ، وھو 

ريقيين وخير قضيتھم وقضيتنا معا ان ا5ف5صدقائنا ، ومن الخير ذلك وقبل ذلك  إلى غير صحيح

  . تكمن خلفه  التي يسقطوه والفكرة الخاطئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حمدانجمال . ملحق لتعديث كتاب د 
  

ولذا .. كتابات الدكتور جمال حمدان بعمقھا الفكرى وأطروحاتھا ذات المقدرة التوليدية العاليةتتسم 

إذ تظل نماذجه .  والمعلوماتالحقائقفقيمتھا الفكرية والمنھجية تظل باقية، وان تغيرت بعض 

نتعلم منھا كيف نفكر ي  التتركھا لنا وھى التي يةساسا5التحليلية التفسيرية التصنيفية ھى القيمة 

ونفسر ونصنف ومع ھذا من المفيد لقارىء ھذا الكتاب المرجع أن يعرف الصورة العامة 5عداد 

ھذا الملحق به ، وھكذا مايحاول أن يزوده ١٩٩٥ معااليھود فى العالم ومسار ھجراتھم حتى 

  رقام فإن تحديث ا5ولن$حظ انه رغم 

الذى ينطلق من رؤية الجماعات اليھودية باعتبارھا جماعات ير وغالنموذج التصنيفى العام لم يت

عصابة  أو أنھا Cتشكل شعبا مختارا أي بشريه يسرى عليھا مايسرى على غيرھا من قوانين،

  . جرامية إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الم عتعداد الجماعات اليھودية وتوزعھا في العالم وبعض الم

  ١٩٩٢السكانية فى الوقت الحاضر 
  

 ٠٩٣٤٠٦٠٠« مليونا ١٣ بنحو ١٩٨٧ن العالم من اليھود طبقا 9حصاءات عام يقدر عدد سكا

حسبما ورد فى الكتاب السنوى ا5مريكى اليھودى  «١٩٩٢ م عا١٢٠٩١٣. ٨٠٠ إلى وصل» ١٢

 فيم ھعدد أو ١٢٠٩٨٨ ٦٠٠، والبالغ ١٩٨٢وھو يقل قلي$ عن عددھم فى عام . »١٩٩٤لعام 

نقطة الصفر  إلى يھود العالم قد وصلواعلى أن  يدلوھو ما  «١٢.٩٦٢.٣٠٠و ھ و١٩٨٤عام 

أن  أي ١٣. ٨٣٧ .٥٠٠ كان يث ح١٩٦٧وقد تناقص ھذا العدد عن عددھم فى عام » فى النمو

  عدد اليھود نقص بنحو المليون فى الفترة 

 دون إبادة ومن خ$ل تناقص طبيعى، والجماعات اليھودية ١٩٨٢ حتى عام ١٩٦٧من عام 

  احية الجغرافية فى كل أرجاء العالم على النحو التالى نلحاضر من الموزعة فى الوقت ا

  

  

  وأكبر توسع جماعات يھودية ھى



  

  

 فإن  الجماعات اليھودية من منظور التشكي$ت الحضارية والسياسية،أعضاءتوزع  إلى وإذا نظرنا

 الجماعات أعضاء فإن الصورة سوف تختلف تماما، فلو استبعدنا سكان المستوطن الصھيونى ،

 %٤٦.٢٤«تبلغ  التي يتھم الساحقةأغلب الشمالية حيث توجد أمريكا فى اأساساليھودية يتركزون 

 %٦٩. ٨أن  أي %٥.٣وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتھم %  ١٤. ٩وفى أوربا الفربية حيث تبلغ 

معظمھم فى  الشمالية وأوربا، ويعيش أمريكامن يھود العالم باستثناء فلسطين المحتلة يوجدون فى 

 أسترالياالوCيات المتحدة وكندا وإنجلترا و«جليزية ا?نالبلدان الناطقة بالوقت الحالى فى 

يتحدث بھا أعضاء الجماعات  التي إن اللغة: ولذا فإنه يمكننا أن نقول» أفريقياونيوزيلندا وجنوب 

ا بماعات اليھودية فى أورومن الم$حظ أن الج.. اليديشية أو جليزية وليس العبريةنا9اليھودية ھى 

 فى أخذ ال$تينية أمريكاان وأن عددھم فى بوذة فى الأخذالشرقية واCتحاد السوفييتى وأوربا 

سيصبح » الشعب اليھودى«ما يقال له  أو ولذا يمكننا التنبؤ بأن يھود العالم.. التناقص السريع

 التشكيل اCستيطانى الغربى ومن ا Cيتجزأ منءجزءا Cيتجزأ من الشعب ا5مريكى بعد أن كان جز

شعوب شرق أوربا ون$حظ فى الجدول السابق الذى يبين أكبر تسع جماعات يھودية فى العالم أن 

  من يھود العالم يعيشون فى تسعة مراكز %  ٩٣٠٢

الوCيات المتحدة « يعيشون فى دولتين اثنتين %٧٦.٣رئيسية بما فى ذلك الدولة الصھيونية، وان 

يوجد فيھا أعضاء الجماعات اليھودية تتمتع بمستوى معيشى  التي ون$حظ أن الب$د» إسرائيلو



 بالتشكيل العرقى ا5بيض، ففى تسميتهمايمكن  إلى مرتفع ودخول مرتفعة، كما أنھا تنتمى

 نسبة من اليھود أعلى ال$تينية توجد أيضا أمريكا نسبة من البيض فى أعلىا5رجنتين، حيث توجد 

 من يھود العالم توجد فى أوربا، %١٥ر أخر يرتبط بالعنصر السابق وھو أن نسبة وھناك عنص

  ية العظمى فى دول غلبوتوجد ا5

 من يھود العالم %٤٦.٢٧. ٥.٩٧٦.٠٠٠الوCيات المتحدة وكندا اللتان تضمان : استيطانية 

ضم ت التي أفريقياوجنوب .  من يھود العالم%٣٢.٨٥٠ ٤.٢٤٢.٥٠٠تضم  التي إسرائيلو

ويمكن % ٢.٩،  ٣٨٢.٠٠٠ ال$تينية أمريكاوالبرازيل واCرجنتين وبقية دول %  ٨.١٠٠.٠٠٠

أن الجماعات اليھودية  أي . %٧  ٩٤.٦٠٠تضم  التي ونيو5يلثدا أسترالياأن نضيف كذلك 

 من يھود %٩١مرتبطة بأوربا وبتجربتھا اCستيطانية جغرافيا وتاريخيا، إذ يوجد فى ھذه الب$د 

عضاء الجماعات فى أنحاء العالم ليست ، أانتشار  أي ،اليھودية الدياسبورا  فإن لم، وكذلكالعا

ھو انتشار يصاحب انتشار التشكيل اCستعمارى الغربى خصوصا فى جانبه  وإنما  عشوائيا،انتشارا

ى، مغربى عال نمط Cتشكل استثناء من القاعدة بل ھى جزء من إسرائيلاCستيطانى، وبالتالى فإن 

وارتفاع الدخول ليس منفص$ تماما عن العنصر اCستيطانى اذ أن التجربة الغربية اCستيطانية 

ازية، وكانت إحدى أھم المشاكل ھى غحل المشاكل اCقتصادية للمجتمعات ال إلى اأساسكانت تھدف 

طانية نافعة اليھود باعتبارھم مادة بشرية استي إلى ربى ينظرغوقد كان المجتمع ال. الفائض البشرى

وفيما يلى توزع أعضاء الجماعات اليھودية فى العالم . تم تحريكھم داخل ھذا اCطار  أو فتحركوا

   ١٩٩٢فى احصائيات 

  ا5مريكتان

  

  



  

  



  

  

  



  

  

  



  

  



  

  



  

  



  

  

  

  



  

  

 الساحقة ليھود الغالبيةتضمان » إسرائيلالوCيات المتحدة و«ة يوجد دولتان اثنتان ن أحظوي$

وينقص عن » فرنسا«ون إC فى دولة واحدة يوCيزيد عدد اليھود عن نصف مل» %٧٥ «العالم

يزيد عدد »  والبرازيلأفريقياجنوب «وتوجد دولتان » روسيا«النصف مليون فى دولة أخرى 

 ألفا ٤٠ ألفا والمكسيك ويوجد فيھا ٥٦اليھود فى كل منھما على مائة ألف وباستثناء المجر وفيھا 

 وفى ٣١. ٨٠٠ ألفا ففى بلحيكا يوجد ٢٥واحدة أخرى يزيد فيھا عدد اليھود على Cتوجد دولة 

 وي$حظ أن جميع الدول ١٦.٠٠٠ وفى رومانيا ٢٣. ٨٠٠وجواى روفى أوألف  ٣١ايطاليا 

  . التشكيل اCستيطانى ذى الجذور الغربية أو التشكيل العرقى ا5بيض إلى السابقة تنتمى أيضا



ضمن  وإنما ل ھذا يدعم رأينا الخاص بأن اليھود Cيوجدون فى العالم بأسره والواقع أن كالبيضاء 

  ه فى أخذالغياب وCيمكن  إلى تشكيل محدد، وأن وجودھم فى بعض الدول أقرب

ات الديئية واCثنية فى العالم يحصائية، كما ھو الشأن مع معظم اCقلاCعتبار من الناحية ا9

 أو  يھودى ،٤. ٥٠٠يث Cيوجد بھا إC نحو ح فى الھئد يھوديالف$يمكن أن نتحدث عن الوجود .

 أو  يھودى،٣٦٠٠بولندا وفيھا  أو  يھودى،٤. ٨٠٠ اليھودى فى اليونان حيث يوجد دالوجو

 أو  يھودى١٠٠الفلبين وفيھا  أو  يھودى٤٠٠فيھا  التي زاشر أو فيھا ألف يھودى ، التي النرويج

   . بورما حيث يوجد عشرون يھوديا وحسب

 إلى ھم كذلك أقلية صغيرة قياساون العالم، اسك إلى ماعات اليھودية قلة سكانية بالنسبةجوتشكل ال

C فأكبر تجمع يھودى فى العالم فى الوCيات المتحدة . حجم السكان فى الدول التى يوجدون فيھا

 حسب إحصاءات عا ٢٥٧.٨٤٠.٠٠٠ من مجموع السكان البالغ عددھم %٢. ١٨ سوى يشكل

وھو بدوره » سابقا«مع يھودى فى العالم كان يتركز فى اCتحاد السوفييتى جوثانى ت.. ١٩٩٢

النسبة ھى  فإن أما فى كندا،. ٢٦٧. ٥١٦ من مجموع السكان البالغ عددھم %C١.٧يشكل سوى 

وتقل النسبة فى الب$د ا5وربية . ٢٦٠٧٥٥. ٠٠٠من مجموع السكان البالغ عددھم %  ١.٢٨

 وفى روسيا ٥٨٠٣٩ من مجموع السكان البالغ عددھم %٠. ٥١فى انجلترا فإنھا ا5خرى، أما 

 وحدھا، ومع ھذا فإنھم إسرائيل فيية إC أغلب وCيشكل اليھود %٠٥٢وفى أوكرانيا %  ٠٢٨

يحسون باحساس ا5قلية نظرا لوجودھم فى صورة مجتمع استيطانى مئعزل داخل الكثافة السكانية 

.. ئم من العرب الموجودين فى فلسطين، وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع غزةالداولخوفھم العربية 

ثى اليھودية ا?نوتكاثر العرب فى مقابل تناقص الھجرة ، وتزايد النزوح بين المستوطنين، وعقم 

مشكلة «العرب سيصبحون ھم ا5غليبة العددية C النفسية وحسب، وھذا مايسمى  فإن ،إسرائيلفى 

  . » ة السكانيإسرائيل

 من أكثر، تركز اليھود فى عواصم والمدن الكبرى، فالواقع أن شارةتستحق ا9 التي ومن الظواھر

 من نصف أكثريوجدون فى بوينس أيريس ، و»  ألف٢٠٠« ال$تينية أمريكانصف مجموع يھود 

»  ألفا٢٠» من نصف يھود فرنساأكثريوجدون فى جوھانسبرج، و»  ألفا٦٣«أفريقيايھود جنوب 

 أكثريوجدون فى منطقة لندن الكبرى، و»  ألف٢٠٠« من نصف يھود إنجلتراأكثرباريس، وفى 



. . »صف يھود كندا فى مونتqن من أكثرفى أمستردام، و»  ألفا١٥«من نصف يھود ھولندا 

  »  ألف١٠٠

أما فى الوCيات المتحدة . يوجد فى موسكو»  ألف٢٠٠«وثلث يھود روسيا»  ألفا١٧٥«وتورنتو 

 ٤٥٠» الكبرى« من نصف يھود الوCيات المتحدة إذ تضم نيويورك أكثر خمس مدن تضمم فھناك

 وبوسطن ٣٤٨٠٠٠» الكبرى« وشيكاغو  ألفا٢٥٤ وفي$دلفياألفا  ٤٩٠ألفا ولوس أنجلوس ألفا 

والواقع أن توزعھم على كل ھذه ألفا  ١٩٩" وميامى ألفا  ١٦٥» الكبرى« وواشنطن ٢٠٨. ٠٠٠

وإذا كان . مة ھو انعكاس للتركيبة الفيدرالية للوCيات المتحدةصكزھم فى العاالمدن بدC من تر

  نصف الجماعات اليھودية 

 أي النصف الثانى يوجد موزعا على مدن كبرى أخرى، فإن يتركز فى كثير من الب$د فى العاصمة،

اعتبار أنھم ب وھذا أمر متوقع. ية العظمى من الجماعات اليھوية توجد فى مراكز حضريةغلبأن ا5

يوجدون فيھا،  التي الب$د إلى عملوا كجماعة وظيفية وسيطة فى الحضارة الغربية ومھاجرون

والمھاجرون يتركزون عادة فى المدن حيث توجد فرص أكبر للعمل، وحيث توجد مراكز التجارة 

بيروت كما تركز لبية يھود لبنان فى غوالمال ولم يكن الحال مختلفا فى العالم العربى، فقد تركزت أ

يھود مصر فى القاھرة بحى المعادى وحى الظاھر وتتركز المعابد اليھودية بشكل ملحوظ فى 

د القاھرة فى شارع عدلى بالعواصم، فمث$ يوجد فى القاھرة واCسكندرية عدة معابد، ويقع أحد معا

فى شارع النبى كما يوجد معبد يھودى فى اCسكندرية . على مقربة من البنوك ومراكز التجارة

دانيال على مقربة أيضا من بنوك اCسكندرية وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية ومن المعروف 

  . من أعضاء الجماعة اليھودية  كانوا  من العاملين بالبورصة فى مصر١٨أن 

 فى العالم العربى إلى وفى تصورنا أن ھذا الوضع ھو نتيجة ل$ستعمار الغربى وللھجرة اCشكنازية

مصر « القرن الماضى والتى وسمت معظم الجماعات اليھودية العربية فى ب$د المتوسط أواخر

جماعات وسيطة  إلى بميسمھا بحيث تحول أعضاء الجماعات» والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا

، أن يھود اليمن الذين ظلوا بمنأى عن الھجرة اCشكنازية » مث$«كما ي$حظ .. ل$ستعمار الغربى

يھود كردستان  فإن أما فى العراق. ظلوا محتفظين ببنائھم الطبقى القبلى وبوجودھم فى الجبال

ين لذالذين ظلوا بمنأى عن ھذه التحوCت لم يستقروا فى المدن على خ$ف بقية أعضاء الجماعة ا

ولم جماعة وظيفية وسيطة وتركزوا فى العاصمة وفى أعمال التجارة والمال بالذات  إلى تحولوا



 من المواطنين ٧٥ يتكدس إسرائيلففى . يشذ سكان التجمع اCستيطانى الصھيونى عن ھذا اCتجاه

 التناقص وھو مايطلق ا فىخذآاء الجماعات اليھودية Cيزال ضوي$حظ أن عدد أع.. فى المدن 

م وحينما وصلت ا9حصائيات بتعداد اليھود فى العالم عا. » موت الشعب اليھودى«عليه ظاھرة 

  . ١٩٩٢ وجدئا أن الصورة العامة لم تختلف كثيرا عنھا عام ١٩٩٥

  ة يساسا5وفيما يلى بعض التغيرات 

  

  

  

 Cيعتد بھا، ولكن الزيادات فى إسرائيلويمكن القول أن التغيرات فى الوCيات المتحدة ا5مريكية و

 ألفا فى ٤٠و »%١٣ .٢أى بنسبة « ألفا فى فرنسا ٧٠الب$د ا5خرى تحتاج إلى وقفة، فزيادة 

 ألفا فى جنوب ١٤و » %٤٢.٩بنسبة « ألفا فى المجر ٢٣و » %١٨. ٤٨بنسبة «اCرجنتين 

ليس لھا سبب واضح ، فاCتجاه » %٥٦بنسبة  «إيران فى آCفوتسعة » %١٤بنسبة  «أفريقيا

ا راجعة العام فى ھذه الب$د فى السنين السابقة كان نحو النقصان C الزيادة ولعل الزيادات ھن

وھو «در الذى استخدمه الكتاب السنوى ا5مريكى اليھودى صCخت$ف النماذج ا9حصائية بين الم



دره المؤتمر ص وھو تقرير أ١٩٩٥ومصدر تعداد عام » من إصدار البعثة اليھودية ا5مريكية

  . اليھودى العالمى 

دول «اد السوفييتى سابقا ظة فى دول اCتحلحووCندرى ھل ينطبق نفس التفسير على الزيادة الم

 ألفا ١٨٩اذ ن$حظ أن يھود روسيا زادوا زيادة كبيرة » الكومنولث المستقلة وغيرھا من الدول

 ألفا ٢١وزاد يھود مولدوفا » %٦١حوالى « ألفا ١٧٠وزاد يھود أوكرانيا » %٤٤حوالى «

ناك احتمال أن  وھ%٢٦أى بنسبة « ألفا ١٢بيثما زاد يھود روسيا البيضاء » %١٠٦ من أكثر«

 نياتكون قد بدأت حركة عودة من الدولة الصھيونية كما أن أعدادا كبيرة من يھود Cتفيا واستوا

عنصرا روسيا استيطانيا، ولعل ية السابقة وطنوا فيھا باعتبارھم ا9س$موليتوانيا والجمھوريات 

 يضم نن ھو اليھودى وم وھناك بطبيعة الحال مشكلة م-أعدادأ منھم بدأت ھى ا5خرى فى العودة 

 التي العامةط ا5نمايست جوھرية وCتغير من لا يھذه القضا فإن فى التعداد ومن يستبعد وعلى كل

  . درسناھا 

ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية فى العصر الحديث تغير اتجاه ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية 

   أساسيةمع بداية عصر النھضة فى أوربا لث$ثة أسباب 

مالى بما تبعه من اكتشافات الرأس شھد عصر النھضة البدايات الحقيقية ل$نق$ب التجارى - ١

 أسبانياوكانت . جغرافية ومشاريع استعمارية غربية، اسبانية وبرتغالية ثم ھولندية وانجليزية

ليھود نظرا جرة اھا أبوابھما لتوالبرتغال قد طردتا اليھود من أراضيھما أما ھولندا وانجلترا فقد فتح

 وقد أدى ھذا الوضع.. وس أموال وخبرات تجارية، ثم تبعتھما فرنساؤأيد عاملة ور إلى لحاجتھما

  د بعدھذه الب$د وإلى مستعمراتھا فيما  إلى تدفق المھاجرين اليھودإلى 

م سقوطھا فى نھاية ا5مر، ول إلى أدت التي  كانت الدولة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الجمود- ٢

  تعد قادرة على استيعاب المزيد من اليھود 

شھدت ثورة الزعيم الشعبى  التي  أوربا مركزين فى بولنداد وفى تلك المرحلة، كان معظم يھو-٣

اCحت$ل  والذى قاد ثورة الف$حين ا5وكرانيين ضد ١٦٤٨ا5وكرانى بوجدان شميلنكى عام 

د عمال النب$ء ضا اCحت$ل وذھلمستفيدين من ا "النش$ختا" البولندي وضد النب$ء البولنديين 

. رائب وتوقيع العقوبات على الف$حينضيقومون بجمع ال كانوا وممثليھم من يھود ا5رندا الذين

وفد ھزت ھذه الثورة جذور الدولة البولندية على وجه الخصوص ثم تبع ذلك غزو السويد وروسيا 



 ساسا5 السفارد من شبه جزيرة أيبريا، ثم اھتزاز طرد اليھود«لھا وقد أدى تزامن ھذه ا5حداث 

أوربا الغربية ، ودخول  إلى اCقتصادى والسياسى لليھود ا5شكناز فى بولندا مع فتح أبواب الھجرة

تغيير مسار ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية فى أوربا،  إلى »الدولة العثمانية فى طور الجمود

الب$د المتقدمة فى  إلى د من الب$د المتخلفة فى شرق أورباھجرة الھيو أي وظھور النمط الحديث

  جزء من حراأساسوالھجرة اليھودية فى العصر الحديث ھى . وسطھا وغربھا وإلى العالم الجديد

  ا التشكيل صالتى بدأت فى القرن السادس عشر، خصوكة اCستعمار اCستيطانى 

جرة الصھيونية ھوما ال» ولندىھال اCسبانى ثم اCستعماربعد بداية قصيرة مع «جلوساكسونى ا?ن

للھجرة  يةساسا5ة يالوCيات المتحدة ھى نقطة الجاذبظلت ھذا ومع إC تعبير عن ھذا النمط العام 

  : البدايه حنى الوقت الراھن لZسباب التالية اليھودية من 

م استوعبت أعدادا ثبت  تشكل الوCيات المتحدة أھم وأنجح تجربة استيطانية غربية وقد اجتذ-١

   %٨٠ من أكثركبيرة من المھاجرين من أوربا بلغت 

حتى أية رموز دينية إC لفترة وجيزة  أو  الوCيات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد- ٢

للغاية من تاريخھا، كما أنھا نجحت فى إقامة مؤسسات علمانية Cستيعاب وصھر المھاجرين 

تماء الثقافى الكامل لوطنھم الجديد مما زاد من جاذبيتھا ناCأمامھم فرصة وفتحت » أمركتھم«و

احتفظت بكاثوليكيتھا ويالتالى استبعدت البروتستانت واليھود  التي  ال$تينيةأمريكاوذلك على عكس 

ة مالية تعمل بالتجارة والمال، وبالتالى لم تكن بينھم أعداد ي كان اليھود يشكلون جماعة وظيف- ٣

اع طالف$حين، والمجتمع ا5مريكى ھو مجتمع اCقتصاد الحر الذى يشكل الق أو رة من العمالكبي

التجارى والمالى أكبر قطاعاته والذى سادت فيه القيم التجارية الموضوعية ومن ثم فھو مجتمع له 

  . المھاجر اليھودى  إلى جاذبية خاصة بالنسبة

الوCيات  إلى  مسار الھجرة اليھودية سيكونوقد تنبأ المؤرخ الروسى اليھودى دبنوف بأن

المتحدة، وطالب بأن يتم تقنين العملية وتنظيمھا ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل أن 

»  بولندا-روسيا  «ربا شرق أويين ھما أساسھجرة أعضاء الجماعات اليھودية تدور حول قطبين 

ى ا5ساسمط نالمتحدة كقوة جاذبة، وقد كان الكقوة طاردة وكمصدر للمادة البشرية، والوCيات 

 الفارسية«الكبرى القديم للھجرة اليھودية ھو تحرك أعضاء الجماعات داخل أطر ا9مبراطوريات 

  أما فى العصر » يةا9س$م أو الرومانيةأو 



قوتان عظميان تحددان من خ$ل سياستھما حركة ھجرة  أو الحديث فقد كانت ھناك إمبراطوريتان

  . اء الجماعة اليھودية ، وقد تطور ا5مر بعض الشىء بعد ذلك فى منتصف القرن العشرين أعض

 أو  ال$تينيةأمريكا أو ولكن ھناك مصادر أخرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل أوربا الشرقية

مثل ب ثانوية أخرى ذى، كما أن ھناك مناطق جا9س$مبقايا يھود الشرق والعالم  أو أفريقياجنوب 

شرنا إليه ظل سائدا وتمثل أ الذيى ساسا5ط مالن إC أن  ونيوزيلندا وبعض ب$د أورباأسترالياكندا و

 ألف ومليون، كما ٧٠٠ نقلة مبھمة فھى مصدر طرد حيث يبلغ عدد النازحين منھا بين إسرائيل

طة ح تمثل م إنھا تحقق حراكا اجتماعيا كماحيث.أنھا مصدر جذب ليھود الب$د العربية والشرق 

أولئك الذين Cتوجد عندھم  أو الوCيات المتحدة إلى ؤC، اليھود الذين Cيمكنھم الوصولھانتقال ل

 الكفاءات المطلوبة للعمل فيھا ويمكن تقسيم ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية فى العصر الحديث

  . المراحل التاليةإلى 

وھى مرحلة . شر حتى بداية القرن التاسع عشر ابتداء من القرن السادس ع : ا5ولى المرحلة -أ 

شھدت  التي مالية الصناعية فى أوربا ، وھذه ھى الفترةالرأس للثورة التجارية ا5ولىالبدايات 

من يھود المارانو فى ھولندا وفرنسا، وانجلترا، كما شھدت بدايات الھجرة توطين السفارد 

يرة غتھاجر مجموعة ص: ت الھجرة تتبع النمط التالىوكان. العالم الجديد إلى اCستيطانية اليھودية

تلحق بھم أعداد ضخمة من اCشكناز، كما حدث » عادة من كبار الممولين وعائ$تھم«من السفارد 

، وقد زاد ألمانيا وكما حدث فى انجلترا وفرنسا ويعض مدن أسبانيافى أمستردام بعد استق$لھا عن 

 ٢٤٠٠ إلى ١٦٩٠ سفاردى فى عام ٢٠٠تردام من عدد أعضاء الجماعة اليھودية فى أمس

 نحو ١٦٩٥أما لندن، فقد كان يوجد فيھا فى عام . ١٧٩٥ ألف اشكنازى فى عام ٢١سفاردى و 

 زاد عدد اCشكناز على عدد السفارد ١٧٢٠از، ومع حلول عام ن من اCشك٢٠٣و  سفارديا ٤٥٨

عدد  أي ولم يستوطن.  ألف يھودى كان يوجد ألفا سفاردى ، وحسب بين العشرين١٨٠٠وفى عام 

  يذكر من اليھود فى فلسطين فى تلك المرحلة 

وقعت فيھا الحرب  التي وھى المرحلة١٨٨٠المرحلة الثانية، من القرن التاسع عشر حتى عام -  ب

أعقبتھا ا5مر الذى تسبب فى ھجرة بعض الجماعات  التي النابليونية واCضطرابات السياسية

.  وغيرھاأستراليافرنسا وانجلترا والوCيات المتحدة و إلى  وبوھيميا والنمسانياألمااليھودية من 

ويمكن تفسير ذلك بعدة . ٢٠٠.٠٠٠خارج القارة ا5وربية على  إلى ولم يزد عدد المھاجرين اليھود



 حدثت بين يھود اليديشية فى شرق أوربا، والتى أدت التي جارة السكانيةا5نفأسباب من بينھا أن 

 بنحو ستة أضعاف، لم يكن قد ظھر أثرھا بعد، كما ١٩٣٣ و ١٨٠٠أعدادھم بين عامى تزايد  إلى

، وفض$ عن ذلك كان معظم يھود العالم مركزين فى شرق ١٨٨٠ذروتھا، بعد عام  إلى أنھا وصلت

روسيا، ولم تكن معدCت العلمنة والتحديث قد  إلى كان قد تم ضمھا التي أوربا وروسيا وبولندا

 أنھم Cيزالون جماعة متماسكة تصعب على أعضائھا الحركة، كما يعنيدت بينھم بعد، مما كان ازدا

كان كثير من اليھود Cيزالون يلعبون دورھم اCقتصادى التقليدى كجماعة وظيفية وحتى عندما 

 تزايدت عمليات التحديث والعلمنة فى روسيا، وتركت تلك العملية أثرھا على الجماعة اليھودية

بدأت تفقد شيئا من تماسكھا وبدأ يختفى كثير من مؤسساتھا التقليدية التى تربط بين الفرد لتي ا

ت أوCم تكن محلھجرة خارج أوربا إذ في أي ھذا لم يتسبب  فإن والجماعة مثل ا5سرة والدين

ا على  وقد كان اCقتصاد الروسى قادر- التحديث فى ا9مبراطورية الروسية قد كابدت من التعثر بعد

يتزايدون ويتركون قراھم وأماكن إقامتھم ا5صلية، ولذا، فقد كانت  كانوا استيعاب اليھود الذين

روسيا الجديدة على  إلى ھجرة اليھود داخلية، من المناطق الكثيفة سكانيا، فى منطقة اCستيطان

  . ت المتحدة بعض الدول ا5وربية والوCيا إلى شواطىء البحر ا5سود كما ھاجرت أعداد صغيرة

وفى » ١٨١٥ - ١٧٧٢ «ألمانياضمتھا  التي وشھدت ھذه المرحلة ھجرة يھود المناطق البولندية

 .١٥٢«منھم حوالى %  ٧٠ يھودا ١٤٥ .٢٦٤نحو ١٨٣٧بروسيا بالذات، كان يوجد فى عام 

 عام ولكن مع.  مركزين ھناكاية يھود بروسيا كانوأغلبأن  أي كانوا فى المناطق البولندية،» ١٠١

ت نسبة اليھود فى المناطق أصبح ذاتھا، و إلى ألمانيا، تناقص عددھم عن طريق الھجرة١٨٧١

وقد . ١٩١٠ فى عام %١٧.٤ وإلى %٢٤ ٨ إلى ١٨٩٠ ثم انخفضت فى عام %٣١. ٨البولندية 

   التي برلين إلى اتجه ھؤCء اليھود

، وقد ساھم ١٩٢٥فى عام  ١٨١. ١٤١ إلى ١٨٧١ فى عام ٤٧. ٤٨٩ارتفع عدد اليھود فيھا من 

ھذا اCرتفاع فى تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تكاثر اليھود والخطر اليھودى ومحاولة 

  على كل شىء اليھود سيطرة 

 وھى مرحلة الھجرة الكبرى اليھودية ١٩٣٩ حتى عام ١٨٨١من عام .  المرحلة الثالثة- ـ ج  

  ع تعثر التحديث فى روسيا وتزايد  م١٨٨١وغير اليھودية، والتى بدأت فى عام 



حدث من ھجرة  التي ،١٩٢٤ بصدور قوانين عام ١٩٣٩العنصرية فى كل أوربا وانتھت فى عام 

ووفقا .  اCقتصادى وإغ$ق أبواب الھجرة من روسيا تماماديھود شرق أوربا، ثم بالكسا

ة م$يين، فى حين يذھب 9حصائيات الموسوعة اليھودية، بلغ عدد المھاجرين فى ھذه الفترة أربع

 ١٩٢. إلى عام ١٨٨١العدد أكبر من ذلك، فھو يرى أنه فى الفترة من عام  إلى أن أرثر روبين

 وھو عدد الذين ٥٠٧.٨٤٥ذلك وفقا لليستشنكى الرقم أضفنا إلى  فإذا ٣. ٩٧٥.٠٠٠.ھاجر نحو 

 ب أن نضيف ويج٤. ٤٢ ٨٤٥ صبحى يلالعدد الك فإن ،١٩٣٩عام  إلى ١٩٣١ھاجروا من عام 

 يصل بالعددھذه الھجرة حركة اليھود داخل اCمبراطوريات العظمى فى أوربا، ا5مر الذى قد إلى 

جاليشيا «اوية اتجاھھا من الشرق مست الحركة داخل ا9مبراطورية النأخذخمسة م$يين وقد 

 ت الھجرة، أما فى روسيا فقد اتجھألمانيا نفس الشىء فى وحدثالغرب  إلى »وبكوفينا وبوزنان

أوديسا ومناطق البحر ا5سود، وكان عدد اليھود الذين انتقلوا فى ھذه الفترة من  إلى حو الجنوبن

 ألفا كما شارك فى حركة الھجرة من ٤٩٠يرى رويين أنھم و ألفا ، ٣٥٠آخر ھو  إلى بلد أوربى

على » صسھدونيةبلدة تيودور ھرتزل مؤسس الحركة ال«المدبنة، فزاد عدد يھود فيينا  إلى القرية

 ١٩١٠ فى عام ١٧٥ وإلى ١٨٩٠ ألفا فى عام ٩٩ إلى ١٨٥٧ فى عام آCفسبيل المثال من ستة 

ة آنذاك فى أخذن معدCت الزيادة الطبيعية كانت أ حيث ة عن طريق الھجراأساس، وھى زيادة تمت 

 التحديث فى تأوC محتعثرالتناقص وربما يكون الدافع ا5كبر وراء الھجرة فى ھذه الفترة ھو 

 ضد جميع ا5قليات في فى شكل اCضطھاد الروسى القيصرانعكسو ما ھا، ويبروسيا ثم توقفھا تقر

خارجھا بحثا عن  إلى  الروسيةكبيرة من يھود ا9مبراطوريةلذلك ھاجرت أعداد . ا9مبراطورية

Cجتماعي تمجاCا5غلبية وكانتوللحصول على الحقوق المدنية والسياسية،  جديدة للحراك ا 

 من المھاجرين اليھود من بين يھود اليديشية، ويھود روسيا على وجه الخصوص حيث العظمى

ود العالم، وقد كان عددھم نحو عشرة م$يين ، ھ من جملة ي%٨٠و %٧٠يشكلون ما بين كانوا 

جرة وانتقال فى ھواحد من كل اثنين، كان فى حالة حركة و أي وھو مايعنى أن نصفھم تقريبا،

لربع ا5خير من القرن التاسع عشر والربع ا5ول من القرن العشرين، وھذه نسبة عالية للغاية ا

وCشك أنھا اسھمت فى تفتيت كثير من المؤسسات والروابط وا5واصر، ومع أن نسبة الھجرة بين 

   من نسبتھا بين أعلىيھود اليديشية كانت 



 ١٨٣٠لنديين وقد كان عدد ا5يرلنديين فى عام ا9يطالييين فإنھا كانت أقل من نسبتھا بين ا5ير

، ١٨٣٠ثمانية م$يين يشكلون نصف سكان انجلترا، وقد ھاجر منھم أربعة م$يين بين عامى 

ا5ربعة عشر صا  خصو١٩١٤عام  إلى ،١٨٨١وھاجر معظم اليھود فى الفترة من عام ١٩٠٠

انقصنا   فإذا٢.٧٥٠.٠٠٠رين بلغ وتذكر الموسوعة اليھودية أن عدد المھاج. عاما ا5خيرة منھا

ى اعتبار أن عدد المھاجرين فى عل ألفا ھاجروا داخل أوربا ، وذلك ٢٥٠ حوالى دمن ھذا العد

خارج القارة ھو  إلى  ألفا، يكون عدد المھاجرين٤٩٠ ھو حوالى ١٩٣٥ى ت ح١٨٨١الفترة من 

 - ١٩٠٥روة ھى  ألفا وتعد سئة الذ١٣٥ إلى  بمعدل ھجرة سنوية تصل٢. ٥٥٠.٠٠٠. ٠٠

 أثناءلكن الھجرة توقفت فى .  ألفا فى ذلك العام وحده٢٥. و٢٠٠  حيث ھاجر ما بين ١٩٠٦

 ألفا ١٤١اجر فى ذلك العام وحده ھ تدفق السيل مرة أخرى إذ ١٩٠٧رب وعثد فتحھا فى عام حال

ة وإذا كانت تغيير الصور إلى الى، ا5مر الذى أدىتم الاجرة فى العھثم صدر أول قانون لتحديد ال

 القرن أواخرة الجذب، الكبرى فى طة الطرد الكبرى فقد كانت الوCيات المتحدة نقطروسيا ھى نق

مالية ا5مريكية تقدمھا الضخم بعد أن ھزمت الرأسأحرزت فيھا  التي التاسع عشر ، وھى الفترة

 أمريكاا9مبريالية فى مالية ا5مريكية تجربتھا الرأسالجنوب وفتحت أسواقه، وفى ھذه الفترة، بدأت 

لم يكن من الممكن تجنيدھا  التي ا5يدى العاملة إلى ال$تينية والفلبين حيث كانت فى حاجة ماسة

 من المھاجرين اليھود بل %٨٥من خ$ل الزيادة الطبيعية وقد استوعبت الوCيات المتحدة بنحو 

توجد سج$ت بأعداد المھاجرين وC. واستوعبت نفس النسبة تقريبا من جملة المھاجرين فى العالم

  الوCيات المتحدة إC ابتداء  إلى اليھود

نحو مليون » ١٩٢٤ -١٨٩٩« وقد ھاجر من روسيا في خ$ل ستة عشر عاما ١٨٩٩من عا م 

الوCيات المتحدة من  إلى وفيمايلى جدول بأعداد اليھود الدين ھاجروا. ونصف المليون يھودى

   ١٩١٤عام  إلى ١٨٩٩ام رة من عتروسيا وغيرھا فى الف

  



  

  

 إلى  عام الذروة بالنسبة١٩٠٦ويعد عام . ١. ٥١٢٠٦٣١ليكون إجمالى عدد المھاجرين ھو 

 ألفا وقد استقر كل ھؤCء ٩٣الوCيات المتحدة ويبلغ متوسط عدد المھاجرين سنويا  إلى الھجرة

 فى مقابل ٨ ضئيلة تبلغ نسبةمنھم سوى المھاجرين فى الوCيات المتحدة بشكل دائم، ولم يھاجر 

 من بقية الجماعات المھاجرة، وكانت نسبة ا5يرلنديين العائدين أقل اذ كانت Cتزيد على %٣٠.٧٦

الوCيات المتحدة ولديه النية فى اCستقرار الدائم، وليس  إلى وكان المھاجر اليھودى يصل% ٧

 يحضر معه أسرته، وكانت توجد الوطن ا5م، ومن ثم فقد كان إلى ادخال بعض ا5مور ثم العودة

اث فى نا9 من جملة المھاجرين اليھود من %٤٤نسبة عالية من النساء وا5طفال فكائت نحو 

 من المھاجرين اليھود %٢٤الجماعات المھاجرة ا5خرى وكان  إلى بالنسبة %٣١. ٧مقابل 

 Cوكان يوجد بين %١٢.٤ماعات ا5خرى فكانت النسبة جعشرة أما فى اللثة اتحت سن الثأطفا 

 على عكس ء من ا5جرا%٦٦ إلى ود نسية عالية من العمال الصناعيين تصليھالمھاجرين ال

ة ، وبحسب احصائيات الھجرة ا5مريكية يمن أصول ف$ح كانوا ا9يطالييين، وا5يرلئديين الذين

 نواكا من جملة العمال الصناعيين ، و%٣١كان المھاجرون اليھود يشكلون » ١٩١٤ ١٨٩٩«

وكان عدد العمال .. ية المطلقة فى بعض الفروع مثل صناعة الم$بسغلب ا5أحيانايشكلون 

جملة المھاجرين وكان عدد العاملين  إلى  بالنسبة%٢٨ ١ مقابل ٢. ٦الزراعيين بين اليھود ھو 

فى »  من ا5جراء%٦٥. ٦أى  «%٢٦خرى 5 ات وفى الصناعا%٣٩. ٦فى صناعة الم$بس 

يعملون فى التجارة  كانوا  من المھاجرين اليھود%٩. ٢كما أن .  بين غير اليھود%١٧. ٨مقابل 



 من جملة المھاجرين وقد ساھم ذلك فى سرعة اندماجھم فى المجتمع %٦ ٧والنقل مقابل 

ه كثير من جماعات المھاجرين ا5خرى، وھذا ھو الذى تقحق  مماأعلىوتحقيقھم حراكا اجتماعيا 

وكان . الكاملة وفى تركزھم فى صناعات بعينھا دون غيرھا» أمركتھم «م نھاية ا5مر فىھسا

 كما يلى حسب بلد ١٩١٤ و ١٨٩٩التركيب اCثنى للمھاجرين اليھود فى خ$ل الفترة بين عامى 

  ا5صل 

  

  

  

قد توقفت الھجرة و. وا من خارج روسيا ھم من يھود اليديشية أيضاءولكن معظم اليھود الذين جا

 عدد، وكان ١٩١٤حت أبوابھا مرة أخرى فى عام تا فنھ، ولكا5ولىرب العالمية ناء الحثفى أ

 ثم ١٩٢١الذروة فى عام  إلى وصل إلى أن  فى اCزديادأخذداية ضئي$ ثم بالمھاجرين فى ال

   بسبب نظام النصاب، وفيمايلى بيان بأعداد المھاجرين ١٩٢٤ و١٩٢٣و ١٩٢٢انخفض فى أعوام 

  

 ولئا أن ن$حظ أن ھذه الفترة الثانية ھى فترة ٣٥٢  .٣٢٤لمھاجرين ھو يكون إجمالى عدد ال

الصھيونية ونشاطھا أيضا وCبد أن ندرك أن حركة اعضاء الجماعات اليھودية الضخمة ظھور 

ھا الداخلى، وليھود الغرب المندمجين ، الذين كان نعلى أملخوفھا كانت مصدر قلق الدول الغربية، 

د مكانتھم اCجتماعية وينبع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليھود المندمجين ل يھود الشرق يھدصوو



» يةنالصھيوئية التوط«ومن ھنا كان تبنيھم لما نسميه . للمشروع الصھيونى من مخاوفھم ھذه

 من المھاجرين اليھود فى آCف ٢١٠ التي اتجه إليھا نحوويمكن أن نضرب مث$ علي ذلك بانجلترا 

. البريطانيةات طوقد كان لوصولھم أثره فى إثارة قلق السل. ١٩٣٥عام  إلى ١٨٨١ الفترة من عام

تحويل تيار الھجرة اليھودية بعيدأ عن إنجلترا ابتداء بمشروع  إلى ت الراميةوCاوظھرت المح

 للحد من دخول ١٩٠٦عام ، مرورا بقانون ا5جانب فى ية ھناك ن 9نشاء دولة صھيوأفريقياشرق 

، وانتھاء بوعد بلفور »وھو المشروع الذى كان بلفور من أكبر المدافعين عنه(إنجلترا  إلى اليھود

   كما - يلقى فيھا الفائض البشرى اليھودى أرض إلى ينطالذى حول فلس

 فى نفس الفترة سوى مائة ألف ألمانيا إلى جهتوام ي. كان يطلق على المھاجرين اليھود آنذاك 

  ھود الذين ھاجروا من المقاطعات البولندية Cيتضمن الي يھودى ، ولكن ھذا

ود وببث السموم ھد اليضوھم من يھود اليديشية غير المندمجين وبالتالى، قام النازيون بالدعاية 

الفعلى، ة فى التناقص أخذ اليھودية فى وقت كانت أعداد اليھود والھيمنةعن خطر التكاثر اليھودى 

 إلى ة فى انجلترا بالتخلص من اليھود عن طريق إرسالھموإذا كان بلفور قد حل المسألة اليھودي

 ولھذا تخلص متھم ياى ألماند مستعمرات لوجودھذا الحل لم يكن متاحا لھتلر لعدم  فإن فلسطين ،

 فى ٨.١٧٥، وبلغ ١ ٨٠٦ين كان فى بداية الفترة طفلس إلى بإبادتھم ون$حظ أن عدد الھاجرين

  بعد فتح أبواب  أي ،١٩٢٣عام 

، ١٩٢٤ فى عام ١٣. ٨٩٢ إلى العددة وإنشاء المؤسسات الصھيونية اCستيطانية، ثم قفز الھجر

مالية العالمية، وھو الرأس احتدام ا5زمة اCقتصادية ١٩٣٣عام  إلى ١٩٢٥وشھدت الفترة من عام 

 خوف كثير من الدول من ا5يدى العاملة المھاجرة 5نھا قد تفاقم من ظروف البطالة فيھا، إلى أدى

ت الدول تغلق أبواب الھجرة وتسمح بدخول المھاجرين بمقدار ماتسمح به مقدرتھا أخذف

، وقد أدى تصاعد أستراليا وأفريقيااCستيعابية، ومن ھذه الب$د كندا وا5رجنتين والبرازيل وجنوب 

   إلى المقاومة العربية فى فلسطين

توحة ا5بواب أمام الھجرة، ولعل أكبر الحد من الھجرة اCستيطانية، ولكن فلسطين ظلت مع ھذا مف

 أوCأصدرت  التي مثل على محاولة الدول الغربية للحد من الھجرة ا5جنبية ھو الوCيات المتحدة

 - حيث لم بكن يسمح ٠ ١٩٢٤ وأعقبته بقانون جونسون فى عام ١٩٢٢قانون النصاب فى عام 

عضاء كل جماعة قومية تعيش فى  من عدد أ%٢حسب ھذا القانون إC بھجرة ما يساوى نسبة ب



البلد ا5م  إلى وقد عرفت المجموعة القومية بنسبتھا ١٨٩٠الوCيات المتحدة وفق احصاء عام 

وكان العدد المسموح له بالھجرة من شرق أوربا . ا9ثنى أو نيتماء الديناCوليس بنسبتھا إلى 

 وكانت ١٩٠٦ فى عام ١٥٢. ٧٤٨ ١٩٢٤ ألفا فى عام ٥٠ فى مقابل نحو ١٠. ٢٤١وروسيا ھو 

  . أعداد المھاجرين فى تلك الفترة كما يلى

  

  

ھكذا فبعد أن كانت الوCيات و ١٩٢٠ المسموح به حتى عام قصىأى أن الھجرة بنغت الحد ا5

 ١٩١٤عام  إلى ١٨٨١جرين اليھود فى الفترة من عام ا من جملة المھ%٨٥المتحدة تستوعب 

وقد أغلقت كثير من الب$د  . ١٩٣٠ إلى ١٩٢٦ة من عام  في الفتر%٢٥ إلى انخفضت النسبة

، ولم يبق ١٩٣٣ت معظم الب$د مغلقة أمام المھاجرين فى عام أصبحأبوابھا، وكما يقول رويين، 

بينة  أي ، بمعنى أن الدول الغربية خلقت صھيونية بنيوية)المستعمرة(مھم سوى فلسطين ماأ

وبالفعل، قفز . وا أم أبواءفلسطين شا إلى  الھجرةعلى اليھودقانونية وظروفا موضوعية تفرض 

 وإلى ١٩٣٢ فى عام ١٢ ٥٥٣ إلى ١٩٣١ فى عام ٤٠٠٠عدد المھاجرين اCستيطانيين من 

 ب يمكننا القول إن عنصر الطرد من الوCيات المتحدة وليس الجذا ولذ١٩٣٣ فى عام ٣٧٠٣٣٧

 إلى ١٩٢٦ظ أنه فى الفترة من عام  الميعاد ھو الذى حدد مسار الھجرة ومع ھذا ي$حأرضإلى 

 من مجموع ٧٢ ٣٨٧ انفتاحا، ھاجر إليھا أكثر ال$تيئية أمريكا، حيث كانت أبواب ١٩٣٠عام 

. ١٧٩ولم يھاجر فى نفس الفترة سوى ) %٤٢أى  (١٧٢ ٩٠٨المھاجرين اليھود البالغ عددھم 

معظمھا أوصدت  فإن ود ،فلسطين وعلى الرغم من تباكى الدول الغربية على مصير اليھ إلى ١٠

 ية كانت تؤيد ھذا الموقف انط$قا من العقيدة الصھيونيةنكما أن المنظمات الصھيو. أبوابھا دونھم

 وفلسطين فقط ومن ھنا، كانت الجھود المكثفة -تدعو إلى توطين اليھود فى فلسطين التي 



فض أية عروض ر وللصھاينة من أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة ال$جئين والمھاجرين

 ١٩٣٣وفى الفترة من عام » الصھيونية البنيوية«لتوطين اليھود خارج فلسطين لخلق ماسميناه 

  والب$دألمانيا، والتى يمكن أن تسمى المرحلة النازية ، بلغ عدد المھاجرين من ١٩٤٨حتى عام 

  ات ا5لوف من  ألفا، خ$ف عشر٥٤٠يھيمن عليھا النازيون ، والمھاجرون من كل أوربا التي 

 إلى واألوف الذين لج5وعشرات االيھود الذين ھجرھم اCتحاد السوفيتى إبان الحرب 9نقاذھم 

 ببفلسطين بس إلى منھم) %٤٦أى ( ألفأ ٢٥٠اCتحاد السوفييتى فرارا من النازى وقد ھاجر 

 التي ات المتحدةب$د أخرى أھمھا الوCي إلى  ألفا٢٩٠سياسة إغ$ق ا5بواب، وھاجر الباقون وھم 

 ٣٠٠نحو  ١٩٤٨عام  إلى ١٩٤٠وھاجر فى الفترة من عام ) %٢٠أى  (آCف ١١٠ھاجر إليھا 

  . فلسطين والباقون  إلى )%٤٠أى( ألفأ ١٢٠ألف يھودى، منھم 

 ١٢٥ھاجر إليھا  التي ب$د أخرتى أھمھا الوCيات المتحدة إلى ھاجروا) . %٦٠أى ( ألفا ١٨. ھم

 أثناء، حتى فى كثر الجذب ا5دت الوCيات المتحدة، مرة أخرى، ب$أصبحا وھكذ) %٤٢أى (ألفا 

 النازية ويمكننا أن نقول أن المستوطن الصھيونى لم يشكل ملجأ ليھود أوربا، ا9بادةسنى الحرب و

اCتحاد  إلى ويمكن أن نضيف إليھم منات ا5لوف من المھاجرين(ألف مھاجر ٧٥٠فمن مجموع 

أنه على الرغم من شراسة الصھيونية  أي  ألفا٣٧٠فلسطين سوى  إلى جرلم يھا) السوفييتى

وفيما يلى جدول بعدد المھاجرين . فلسطين  إلى مسار الھجرة لم يتجه فإن البنيوية وC إنسانيتھا،

   ١٩٤٨ و١٨٨١ بين عامى - حسب الموسوعة اليھودية - ونسبھم المئوية 

  



  

  

 منافس وتشغل ا5رجنتين و أو منازع  ھي بلد الھجرة ب$المتحدةوالجدول ھنا يبين أن الوCيات 

 وھى مرتبة ثالثة تجاوزا -كندا المرتبتين الثانية والثالثة، وC تأتى فلسطين إC فى المرتبة الثالثة 

ب$د اCستيطان  إلى 5ن مجموع عدد المھاجرين إليھا أقل بكثير من مجموع عدد المھاجرين

الوCيات المتحدة كانت Cتزال تشغل المرتبة  فإن ،١٩٤٨ إلى ١٩١٥أما فى الفترة من . ا5خرى

 ومن الطريف أن مجموع عدد ا5ولى وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة ا5ولى

   ال$تينية وكندا أمريكا إلى المھاجرين

 در ا5خرى يذھب ولكن أحد المصا- فلسطين  إلى فى خ$ل الفترتين ھو تقريبا نفس عدد المھاجرين

، يعادل ١٩٤٨ى عام تح " ١٨٨١ ال$تينية وحدھا، من عام أمريكا إلى عدد المھاجرينإلى أن 

فلسطين فى ذات الفترة وإذا استبعدنا الوCيات المتحدة، وعقدنا  إلى مجموع عدد المھاجرين اليھود

 أخرى، لوجدنا أن عدد فلسطين من جھة وبقية ب$د العالم من جھة إلى مقارنة بين عدد المھاجرين

أن عدد  أي بقية ب$د العالم، إلى  ألفا ھاجروا٦٨٢ ألفا فى مقابل ٥٥٥فلسطين ھو  إلى المھاجرين



بقية الب$د وحتى فى الفترة من عام  إلى فلسطين أقل من عدد المھاجرين إلى المھاجرين اليھود

ى، حيث فتحت حكومة شھدت قمة النشاط الصھيون التي ، وھى الفترة١٩٤٨عام  إلى ١٩١٥

Cتداب أبواب فلسطين نا  

للھجرة اCستيطانية، وحيث أغلقت ب$د العالم الحر أبوابھا دون المھاجرين اليھود وغير اليھود، 

 ت$د ا5خرى فيما عدا الوCياب ألفا لل٤٦٥ ألفا فى مقابل ٤٨٥فلسطين  إلى كان عدد المھاجرين

ذب اليھودى كما تدعى ا5دبيات ج النقطة تسطين ليسالمتحدة وكل ھذه ا9حصائيات تبين أن فل

  أن كافة الب$دحظركه الصھيونية لم تحرز نجاحا فيما كانت تھدف إليه وي$حالصھيونية وأن ال

يھاجر إليھا اليھود ھى ب$د شھدت تجارب استعمارية استيطانية أسسھا الرجل ا5بيض ومن التي 

 من الظاھرة اCستعمارية ءھودية بمقدار ماھى جزليست ظاھرة يالھجرة اليھودية  فإن ثم،

  .  حتى الوقت الحاضر ١٩٤٨منذ عام : المرحلة الرابعة) ربية دغاCستيطانية ال

ت الكتلة اليھودية الكبرى ، موجودة فى الوCيات المتحدة، مع وجود أصبحوبانتھاء ا5ربعينيات، 

ات متناثرة فى أنحاء العالم وقد ظھرت ة فى التناقص، ومع وجود أقليخذآكتلة أخرى فى أوربا 

ن يتنازعان ھجرة اليھود ھما أساسيابان ط ھناك قأصبحالكتلة اليھودية اCستيطانية فى فلسطين، ف

، وك$ھما بلد استيطانى يمكن للمھاجر اليھودى أن يحقق فيه )فلسطين (إسرائيلالوCيات المتحدة و

 وفرنسا أسترالياده ومع ھذا، تشكل دول أخرى مثل الحراك اCجتماعى الذى فشل فى تحقيقه فى بل

بعض المھاجرين اليھود ويمكن أن نضيف بعدا أخر يساعد فى توجه  إلى جاذبية خاصة بالنسبة

أC وھو الميراث اCقتصادى ) فلسطين (إسرائيلالوCيات المتحدة و إلى أعضاء الجماعات اليھودية

والواقع أن ھذا . ضاؤھا فى قطاعات المال والتجارةللجماعات اليھودية كجماعة وظيفية تركز أع

  اCشتراكية التى تستولى على ھذه القطاعات  أو يعنى تأثرھم السلبى بالثورات القومية

تتدخل فيھا بما يقلل من فرص الحراك أمام أعضاء  أو تحاول صبغھا بصبغة قومية، أو فتؤممھا،

فسر حركة ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية فى ويمكننا فى واقع ا5مر أن ن. الجماعة اليھودية

ى وميراث الجماعة عتماجالحراك اC(العصر الحديث بكل تناقضاتھا من منظور ھذين العنصرين 

 ب$د سي منب$د الوفرة واCقتصاد الحر واCستقرار السيا إلى باعتبارھا ھجرة) الوظيفية الوسيطة

  . ة اCشتراكية اCقتصاد اCشتراكى والفقر والثورات القومي



 فمث$ يمكن تفسير الھجرة من اCتحاد السوفيتى على أنھا تعبير عن ضيق يھود اCتحاد - ١

ى يضيق الخناق على القطاع التجارى وفى نفس ا9طار يمكن ذالسوفيتى بالنظام اCشتراكى ال

تحاد أى خروج اليھود من اC» التساقط«تفسير الظاھرة الثى تسمى فى المصطلح الصھيونى 

بلد أخر ھو الوCيات المتحدة فى  إلى  ثم تغيير اCتجاه والذھابإسرائيل إلى السوفيتى بزعم الھجرة

الوCيات المتحدة حيث يمكنھم تحقيق معدCت عالية من الحراك  إلى فھم يفضلون الھجرة. العادة

د جورجيا بأعداد  أية جاذيية بالنسبة إليھم وقد ھاجر يھوإسرائيلاCجتماعى، فى حين Cتشكل 

خصوصا وأن .  الھجرة لھم قسطا من الحراك اCجتماعىه فحققت مثل ھذإسرائيل إلى كبيرة

  مؤھ$تھم لم تكن عالية، بيئما نجد أن 

 وإذا نجح يلتسين مرتفع المعيشيمستواھم  5ن %٩٠ إلى بة التساقط بين يھود أوكرانيا تصلسن

   التجارى الذى يطمح إليه، فاننا تاحا5نفادية وصفى تحقيق اCص$حات اCقت

وبعد  أمامھمفرص الحراك اCجتماعى ستتزايد  5ن  أن أعداد المھاجرين ستتناقصرنتصو

Cستقرار السياسى، وصلت نسبة التساقط بين  التي تفاضة الفلسطينيةناCتخلق جوا من عدم ا

 الدولة اCشتراكية له المھاجرين ، ومع ھذا، أدى انھيارمن جم %٩٠ إلى اليھود السوفييت

زيادة خروجھم من  إلى السوفيتية وإغ$ق الوCيات المتحدة أبوابھا أمام المھاجرين السوفييت

  بنية التوجه إلى إسرائيلاCتحاد السوفيتى واستيطانھم فى فلسطين ولكنھم على أية حال، يذھبون

  . سنح الفرصةبلد أخر يحقق لھم طموحھم فى الحراك اCجتماعى ، وذلك عندما تإلى 

عد ب بأعداد ھائلة إيرانم خرجوا من ث يمارسون نشاطھم تحت حكم الشاه إيران وقد ظل يھود - ٢

ية 5نھا حاولت أن توجه اCقتصاد وجھة Cتتفق مع معايير اCقتصاد الحر وفى يرانقيام الثورة ا9

العشر،  إلى خفض العددكائت ھناك جماعة يھودية، ولكن حينما حدثت الثورة اCشتراكية ان. كويا

 ي ولم تقف فإسرائيل الكوبية كانت تتبادل الع$قات الدبلوماسية مع الثورةوذلك على الرغم من أن 

طريق النشاط الصھيونى ولم تسىء معاملة اليھود على ا9ط$ق باعتراف المراجع الصھيونية، 

 أليندى بتوجھه اCشتراكىونفس الشىء يقال بالنسبة إلى يھود شيلى الذين تركوھا حينما وصل 

رتباط أعضاء الجماعات اليھودية االحكم، وعادوا إليھا مع بينوشيه ممثل الفاشية العسكرية، فإلى 

لخبرات إدارية افى كثير من ب$د العالم بنمط إنتاجى معين وبعقلية تجارية محددة، وامت$كھم 

كما » ضحايا التأميم«الجديد، فھم ومھنية معينة، جعل من العسير عليھم اCستمرار فى المجتمع 



 ال$تينية، أمريكاية ومع تزايد الثورات وعدم اCستقرار السياسى فى سرائيليقول أحد المراجع ا9

، فمع تزايد أفريقياي$حظ زيادة ھجرة أعضاء الجماعات ونفس الوضع يذطبق على يھود جنوب 

   . الوCيات المتحدة إلى ثورات السود يتجه أعضاء الجماعة

مركب من ا5سباب منھا قيام  إلى الخمسينيات  وربما تعود ھجرة اليھود من الب$د العربية فى- ٣

ھيونية وما خلفته من مشاكل لليھود العرب ، ومنھا ارتباط عدد كبير من أعضاء صالدولة ال

عض الجماعات اليھودية بالدول اCستعمارية ومما Cشك فيه أن التحول البنيوى الذى خاضته ب

 تحت إشراف الدولة، يةالمجتمعين المصرى والسورى، وقيام تجارب تنموالمجتمعات العربية، مثل 

يتھا كظاھرة منفصلة عن خروج ؤCيمكن ر التي قد ساھما بشكل عميق فى عملية خروج اليھود ،

ع  مالت$ؤمجماعات تجارية وسيطة أخرى مثل ا9يطاليين واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا 

 العربية د ليھود الب$إسرائيلإجراءات التمصير والتعريب والتأميم وإلى جانب ھذا ، حققت 

المھاجرين قسطا من الحراك اCجتماعى باعتبار أن المستوى المعيشى فى الب$د العربية أقل منه 

Cيات لوية فى الوط الخبرات الكافية الملديھم كما ان يھود الب$د العربية لم يكن إسرائيلفى 

فرنسا وغيرھا  إلى وي$حظ أن عددا كبيرا من أعضاء نخبتھم اCقتصادية والثقافية ھاجرت. المتحدة

 والتى تتميز باقتصاد إسرائيلمن الب$د ذات المستوى المعيشى المرتفع الذى يفوق نظيره فى 

 إلى ةتھم ورأسمالھم ومن ناحية أخرى، ھاجرت جماھير يھودياخبر إلى متقدم ومن ثم تحتاج

  حت لھا الفرصة، فقد ھاجر إليھا معظم يھود الجزائر نحينما سفرنسا 

  . رب غوأعداد كبيرة من يھود الم

الوCيات أفريقيا إلى  ال$تينية وجنوب أمريكا وفى ھذا اCطار، يمكن تفسير ظاھرة ھجرة يھود - ٤

 التجمع كما أن تحسن فى مستوى معيشتھم إلى أي  لن تؤدى إلى إسرائيلالمتحدة، فالھجرة

  المتقدمةعابھم بخبراتھم المھنية وا9دارية ي لن يمكنه استالصھيوني

 إلى إسرائيل Cيھاجرون مطلقا) داأوربا والوCيات المتحدة وكن( وي$حظ أن يھود الب$د الغربية -٥

رى وإن غيرھا من الب$د اCستيطائية، فمثل ھذه الھجرة ليس لھا ما يبررھا وفق نموذجنا التفسيأو 

الوCيات المتحدة، ربما لتفاقم ا5زمة  إلى كان ي$حظ أن يھود انجلترا يھاجرون بأعداد متزايدة

اCقتصادية فى انجلترا، فھى بلد ذات مستقبل اقتصادى مظلم على حد قول أحد المھاجرين 

  . الوCيات المتحدة  إلى البريطانيين اليھود



الوCيات المتحدة ،شكلت ما يسمى  إلى  متزايدةيةإسرائيل بل وي$حظ أن ھناك ھجرة - ٦

ليون ومنھم عدد كبير من جيل مف صيبلغ عددھا فى بعض ا9حصائيات ن» يةسرائيلالدياسبورا ا9«

تھجير يھود الف$شا تحت ظروف المجاعة،  أو الصابرا وفى نفس اCطار أيضا، يمكن تفسير ھجرة

 إلى ويمكن القول ان مصادر المھاجرين كبيرا فھى ھجرة سيحققون من خ$لھا حراكا اجتماعيا

) فى الوCيات المتحدة(ة فى النضوب، فأعضاء أكبر جماعة يھودية فى العالم خذآالدولة الصھيونية 

 أمريكاالوCيات المتحدة ويتبع يھود  إلى Cيھاجرون، ويھود العالم الغربى إن ھاجروا يتجھون

ى، فلم يبق سوى أفراد ا9س$مية يھود العالم الشرقى وال$تينية وغيرھم نفس النمط وقد تم تصف

جاب، فى تناقص نا9دماج والزواج المختلط، وكذلك عزوف اليھود عن ا?نق$ئل وتساھم معدCت 

العدد الكلى لليھود ويالتالى فى تناقص العدد المحتمل للمھاجرين، وھو مايعنى أن الوقود البشرى 

ى ا5حتياطى البشرى الوحيد للكيان و بنفس الكثافة ولم يبق سللكيان الصھيونى لم يعد متوافرا

 يخضع إسرائيل إلى خروج اليھود السوفييت وتوجھھم إC أن الصھيونى فى اCتحاد السوفيتى

شرق أوربا كمصدر للمادة البشرية، والوCيات المتحدة كمستورد لھا : لنفس النمط الذى اقترحناه

  الدولة اCشتراكية السوفيتية، وإغ$ق باب ولكن، كما أسلفنا، أدى انھيار 

   إسرائيل إلى تحويل ھذه اCعداد إلى ،أمريكا إلى الھجرة

  

  ١٩٩٣ وحتى عام ١٨٨٢وفيما يلي جدول الھجرات اليھودية منذ عام 



  

  



  

  

ھيمنت علي العقل  التي  أن نتناول الھجرة اليھودية فى إطار اCدعاءات الصھيونيةا?نويمكننا 

فلسطين كلما سنحت لھم الفرصة ، وأن ب$د العالم  إلى اليھود يتوجھونإلى أن  والتى تذھبالعربى 

 رقامولندع ا5..  الميعاد والعودةض الشتات والمنفى، أما فلسطين فھى أرأرضتمثل بالنسبة لھم 

ء فلسطين وغيرھا فى كل أرجا إلى تتحدث والجدول التالى يتناول ھجرة أعضاء الجماعات اليھودية

   . ١٩٤٢ حتى عام ١٨٤٠العالم فى الفترة من 



  

  

  

. ٩٥٦ من المھاجرين لم يتجه سوى ٣. ٩١٧. ٣٨٨ي$حظ من الجدول السابق أنه من مجموع و

 وذلك برغم كل النشاط ١٩٤٢ حتى عام ١٨٤٠فلسطين فى فترة مائة عام تمتد من  إلى ٢٧٨

  مساو تقريبا لعدد اليھود الذين اتجھوااCستعمارى والصھيونى المكثف، ومن الطريف أن ھذا العدد

ولو استبعدنا الھجرة .  يھوديا٢ ٦٢٩بفارق » ٣٧٦. ٢٢٧« ال$تينية فى نفس الفترة إلى أمريكا

  إلى أمريكاف أن عدد المھاجرينتش ال$تينية أبوابھا فسنكأمريكا حيث أغلقت ١٩٣١ مفيما بعد عا

ن تيفلسطين، بل إن بلدا واحدا مثل اCرجن إلى ١٢٥.٩٤٤ فى مقابل ٢٧٠.٦٠١ال$تينية كان 

 ويحسب« من كل الذين ھاجروا إلى فلسطين فى نفس الفترة  أي أكثر١٩١. ٥٥١ھاجر اليه 

  ن كااحصائيات روبين، 



كما أن »  ال$تينية كلھاأمريكا ألفا فى ٢٩١ ألفا و ٢٢٠ نحو ١٩٣٠يوجد فى اCرجنتين فى عام 

 ١٧٠ين Cتضم سوى ط بينما كانت فلس١٩٣٠ھودى فى عام  ألف ي١٥٠بلدا مثل كندا كان يضم 

الوCيات  أي »الجولدن مدينا« أو  الميعاد كان يأتى من البلد اذھبىرضولكن التحدى ا5كبر 5 ألفا

 فى مقابل ٣.٨٠١.٨٩٠الوCيات المتحدة  إلى نشير اليھا، ھاجر التي ففى الفترة. المتحدة

المتحدة وفلسطين فى كل من الوCيات  إلى ھاجرين اليھودعدد المفلسطين  إلى  ھاجروا٣٧٨.٩٥٦

   ١٩٤٨ مايو - ١٩١٥الفترة 

  

  

 مھاجر يھودى من مجموع مليوناوي$حظ من الجدول السابق أن الوCيات المتحدة استوعبت نحو 

  من أوربا الشرقية ثم الوسطى،أساسا والذين أتوا ٢.٦٥٠.٠٠٠المھاجرين اليھود البالغ عددھم 



 ألف مھاجر ٣٩٠وقد استقر نحو . من مجموع المھاجرين اليھود%  ٨٦ا استوعبت حوالى أنھأي 

 %٤ا نحو د ألف فى باقى بلدان العالم، واستوعبت كن٢٠٠يھودى فى أوربا الغربية، ونحو 

 %٢حوالى  أي  ألفا،٥٠ولم يستوطن فى فلسطين سوى  . %٢ أفريقيا وجنوب %٩واCرجنتين 

  . من مجموع المھاجرين

 ظھور ھتلر ، إذ استوعبت قبل أي ٠ ١٩٣١ـ  ١٩١٥وقد استمر الوضع على ذلك فى الفترة 

، واCرجئتين %٦ ألف مھاجر يھودى واستوعبت كندا ٧٦٠ من مجموع %٥٥الوCيات المتحدة 

 %٣، والب$د ا5خرى %٢ أفريقيا، وجنوب %٩ ال$تينية ا5خرى أمريكا واستوعبت بلدان %١٠

 على الرغم من أنه لم تكن توجد أنذاك قيود على اCستيطان %١٥سطين سوى ولم يستوطن فى فل

ب$د اCستيطان  إلى  ثمالمتحدةالوCيات  إلى تغيير إC بعد إغ$ق أبواب الھجرة أي فيھا ولم يحدث

   ال$تينية أمريكاا5خرى فى أوربا و

 و ١٩٣٢لفترة بين عامى وقد بلغ اCستيطان اليھودى فى فلسطين ذروته فى ا. أفريقياجنوب و

 من مجموع المھاجرين اليھود البالغ عددھم %٤٦ ، حيث استوطن فى فلسطين حوالى ١٩٣٩

الصھاينة فى  وقد بلغ عدد المستوطنين %٢٠ ألفا، ولم يستوطن فى الوCيات المتحدة سوى ٥٤٠

  فى أربعة أعوام، حوالى  أي ،١٩٣٥ - ١٩٣١الفترة 

وھو عدد يساوى عدد كل ) ات الموسوعة اليھودية بحسب تقدير١٦٥.٧٠٤ (١٤٧.٥٠٢

قد استوطنوا فى فلسطين فى خ$ل الفترة من عام  كانوا المستوطنين الموجودين بالفعل والذين

تذكر  (٧٥.٥١٠، ھاجر ١٩٣٩عام  إلى ١٩٢٦وفى الفترة من عام . ١٩٣٠عام  إلى ١٨٨٢

 ١٩٤٨١ ١٩٤٠رة بين عامي وشھدت الفت) ٨٦..٩٤الموسوعة اليھودية ھذا الرقم على أنه 

  .  ألف ٢٠٠ ألف مھاجر يھودى من مجموع ١٢٥ط الھجرة اذ اتجه متحوC طفيفا فى ن

 %٤٠ أي  ألفا١٢٠فلسطين  إلى الوCيات المتحدة، واتجه إلى  من مجموع المھاجرين،%٤٢أى 

 ل ھتلرظھور كثافة سكانية يھودية فى فلسطين لم تكن موجودة قبل وصو إلى وقد أدى ھذا. فقط

الحكم، فكأن الفوھرر نجح فى خ$ل ثمانية أعوام، عن طريق خلق الظروف الموضوعية إلى 

لھجرة اليھود من أوربا، فى إنجاز ما لم تنجح الحركة الصھيونية واCستعمار العالمى فى إنجازه 

ن  كفاءة وفعالية مأكثرأن الصھيونية الموضوعية البئيوية  أي ،)١٩٣١ - ١٨٨٢(فى نصف قرن 

فقد ھاجر فى تلك الفترة نحو ث$ثة م$يين يھودى من وطنھم ا5صلى ولم . الصھيونية العقائدية



دور الصھيونية واCستعمار فى خلق  ومع ھذا، C يمكن انكار. فلسطين إلى تتجه سوى قلة منھم

، أوصدت ھذا الموقف الصھيونى البنيوى، والواقع أن الدول الغربية، بما فى ذلك الوCيات المتحدة

  . بابھا دون ال$جئين اليھود وغير اليھود بسبب ظروف الكساد اCقتصادى

ألمانيا ساھمت فى توجيه ھجرة يھود  التي أما الصھاينة، فقد أبرموا مع النازيين معاھدة الھعفراه

 جزء كبير من أخذية با5لمانوقد سمحت لھم السلطات . فلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطنينإلى 

يھود  إلى نقطة جذب بالنسبة أي فلسطين C تمثل إلى أن تھم معھم ويمكننا أن نخلص من ذلكثروا

  بسبباليھود ھاجروا إليھا إلى أن العالم، و

ھا ولعل اCستثناء فيعوامل الطرد الحادة فى أوربا وعدم وجود منافذ أخرى C بسبب عوامل الجذب 

عات اليھودية فى العصر الحديث ھو الفترة الممتدة ماجر للنمط العام لھجرة أعضاء الخى ا?ا5ساس

ين ئط ھائلة لنقل ال$جغ الخمسيات، حيث قامت الحركه الصھيونية بحركة ضأواخر حتى ١٩٤٨من 

فلسطين وفى نفس الفترة، أدى إع$ن الدولة  إلى اليھود من ضحايا الحرب العالمية الثانية

خلق وضع متوتر بالنسبة  إلى  الحكومات العربية، الصھاينة، وجھل بمضءاليھودية، ونشاط العم$

  5عضاء الجماعات اليھودية 

ى، فھاجرت أعداد كبيرة منھم واستوطنت فى فلسطين، وعلى أية حال، ا9س$مفى العالم العربى 

  فلسطين على أنھا أيضا  إلى يمكن رؤية حركة الھجرة اليھودية من الب$د العربية

والھدف .  الميعادأرضبارھا البلدة الذھبية اليھودية وليس باعتبارھا فلسطين باعت إلى حركة ھجرة

فالعرب اليھود لم تمكنھم . تحقيق الحراك اCجتماعى وإنما  الحال،بطبيعةليس خ$ص الروح، 

 أوربا والوCيات المتحدة، فھاجروا إلى ن الھجرةمظروفھم الحضارية واCقتصادية، وC خبراتھم، 

يطمحون إليھا داخل  التي  الحراك اCجتماعى الذى فشلوا فى تحقيقه بالدرجة لتحقيقإسرائيلإلى 

 إلى وي$حظ أن عددا كبيرا من أعضاء النخبة اCقتصادية والثقافية ھاجروا. مجتمعاتھم العربية

 5ن فرنسا إلى  ال$تينية، كما ھاجر يھود الجزائرأمريكافرنسا وإنجلترا والوCيات المتحدة و

وبعد تصفية ھذه الكتلة البشرية اليھودية، يعود نمط الھجرة بين أعضاء ت بذلك سمحظروفھم 

 التي الوCيات المتحدة إلى يتجه اليھود مرة أخرى أي سابق عھده، إلى الجماعات اليھودية

ومن ثم، نجد أن الھجرة اليھودية من اCتحاد السوفيتى . ت نقطة جذب كما كانت من قبلأصبح

فى  أو المھاجرين يغبرون اتجاھھم فى النمسا 5ن - من المنظور الصھيونى - تواجه مشاكل عميقة



فلسطين المحتلة ليصبحوا مستوطنين  إلى أية محطات انتقالية أخرى، وبدC من أن يتوجھوا

 مھاجرين وحينما ھاجر يھود الجزائر فى عام ليصبحواالوCيات المتحدة  إلى صھاينة يتجھون

   ، فإنھم إيران ، ثم يھود ا?نتينية منذ الستينيات وحتى  ال$أمريكا، ويھود ١٩٦٥

 أفريقيافرنسا والوCيات المتحدة ، وي$حظ أن يھود جنوب  إلى  وإنمافلسطين إلى لم يتجھوا

 ولقد بدأ -  أسترالياجيوب استيطانية أخرى مثل  إلى الوCيات المتحدة، وربما إلى يتجھون أيضا

ية فى الوCيات سرائيلالدياسبورا ا9يتبعون ھذا النمط ويبلغ أعضاء  أنفسھمالمستوطنون الصھاينة 

الوCيات المتحدة على عدد إسرائيل إلى  ألفا، حيث يزيد عدد النازحين من ٧٥٠المتحدة نحو 

الدولة الصھيونية ل$ستيطان ويدل تدفق الھجرة اليھودية على وطن  إلى اليھود الذين يذھبون

Cقتصاد الحر والفرص اCحركيات التاريخ وتركيبية على أن » الميعادأرض«قتصادية بعيدا عن ا

النفس البشرية تؤكد نفسھا على الدوام وتكتسح فى طريقھا كثيرا من التحيزات العقائدية اCختزالية 

ھيونى بالمادة القتالية ال$زمة Cستمرار اضط$عه بدوره القتالى ، أغلقت صولتزويد الكيان ال

الدولة  إلى التدفق صاغرين إلى تى يضطرواحدة أبوابھا أمام المھاجرين السوفييت الوCيات المتھ

  الصھيونية كما 

 لكي$ تفتح أبوابھا أمام المھاجرين ألمانياتمارس المنظمة الصھيونية شتى أنواع الضفط على 

وعلى . جدد ريات المالية للمھاجرين الغالسوفييت الذين يقرعون أبوابھا كما أنھا تعلن عن شتى الم

دث عن اCع$م ح وليس الم$يين التى تإسرائيلف مليون يھودى روسى على صكل بعد تدفق ن

بت منابع المادة البشرية ضربى والعربى على مدار عشرة أعوام تقريبا، نغال أي العالمى

ية فى شرق أوربا خاصة العناصر الشابة الراغبة فى الھجرة والقادرة عليھا وسيعود اناCستيط

  إلى أو أي أرض الميعاد الذھبية ا5مريكية،أرضتدفق اليھود على  أي النمط القديم ليؤكل نفسه،

  . راك اCجتماعى حميعاد أخرى تحقق لھم ال

الوCيات  إلى الھجرة اليھودية إلى الصھيونيةويدC من تسمية الظواھر بأسمائھا، تشير اCدبيات 

ذلك بأنه  إلى ونشير» الشتات الجديد« بما يسمونه الحر أو العالم المتقدم إلى  أوالمتحدة

  . » الدياسبورا الدائمة«

  

  



  Permamentالدياسبورا الدائمة 
  

مصطلح قمنا بصكه لنصف أعضاء الجماعات اليھودية فى العالم، إذ أنه » الديا سبورا الدائمة«

 فإن وضعھم، فلوصعلى الرغم من كل اCدعاءات الصھيونية ورغم استخدام مطلح الدياسبورا 

الشتات اليھودى مسألة طوعية  أو فالدياسبورا. غالبيتھم تؤثر البقاء خارج فلسطين فى المنفى

 ھى حالة دائمة بغض ا9نتشار أو وحالة الدياسبورا. وليست مسألة مرتبطة بعملية قسر خارجية

طين ل$ستقرار فلس إلى عضاء الجماعات اليھوديةأدث فى فلسطين بل إن اتجاه بعض حالنظر عما ي

  . ھيون ص ينبع من حركيات Cع$قة لھا بأحيانافيھا، 

على أن  وفيما يلى جدول باعداد أعضاء الجماعات اليھودية، فى فلسطين المحتلة والعالم يدل

  الدياسبورا حالة دائمة نھائية بالفعل 

  

  عداد اليھود فى فلمسطين المحتلة والعالمأ

  

  



ه الساحقة تيأغلبا يعنى أن ملسطين مفسب قد قرر اCستيطان فى أى أن ربع الشعب، اليھودى وح

ھا على ابعلى الرغم من أن الدولة الصھيونية قد فتحت أبو» المنفى«ثرت العيش فى آقد 

 الميعاد والعودة أرضوأن . بمنفى امھم كل ھذا يعنى فى واقع ا5مر أن المنفى ليس مراعيھا أمص

  . كل اCدعاءات الصھيونية للعودة غم  أو ا للميعادأرضليست 

  


